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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร
การศึกษาแบบเสมอภาค 2) พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  3) ประเมินและ
รับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาคเปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed 
Methoods Research) กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 จํานวน 368 คน เครื่องมือวิจัยใชประกอบดวย แบบสัมภาษณ และแบบประเมิน 
และแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอย
ละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห
องคประกอบ 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลการศึกษาองคประกอบเก่ียวกับภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
จากแนวคิดทฤษฎีและการสัมภาษณ พบวา ไดรางองคประกอบ 9 องคประกอบ 51 ตัวแปร มี
องคประกอบท่ีเก่ียวของโดยเรียงลําดับ 9 องคประกอบหลักไดแก  1) มีวิสัยทัศน 2) มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  3) แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง 4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ 5) การเปนแรงบันดาลใจ 6. 
การกระตุนใหใชสติปญญา 7) ความยุติธรรม 8) การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 9) การมีมนุษยธรรม 
 2) ผลการประเมินรูปแบบผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ท่ีพัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค-สแควร 
(X)2 หรือ (P≤ 0.05) เทากับ 0.562 คา GFI = 0.93, และคา RMSEA = 0.034 ไดองคประกอบหลัก 9 

องคประกอบ จําแนกไดดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ  3) แสดงความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ 5) การเปนแรงบันดาลใจ 6. การกระตุนใหใชสติปญญา 7) ความ
ยุติธรรม 8) การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 9) การมีมนุษยธรรม 
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 3) ผลการประเมินและรับรองผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน พบวา ดาน
ความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความเปนประโยชนในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (4.68 – 4.77) และผานเกณฑในการรับรองตามท่ีกําหนด และการสนทนา
กลุม (Focus Group) มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
คําสําคัญ :  ภาวะผูนําแบบบารมี,  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  การศึกษาแบบเสมอภาค 
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This dissertation has the following objective; 1. to study the composition of 

charismatic leadership of basic education administrators in schools under the 

Secondary Educational Service Area 29 for strengthening equal education 

administration, 2. to develop the model of charismatic leadership of basic education 

administrators in schools under the Secondary Educational Service Area 29 for 

strengthening equal education administration, and 3. to evaluate and certify the 

charismatic leadership model of basic education administrators in schools under the 

Secondary Educational Service Area 29 for strengthening equal education 

administration. The samples of this mixed method research were 368 personnel in 

schools under the Secondary Educational Service Area 29. The research tools were 

semi-stuctured interviews and questionnaires. The data were analyzed by percentage, 

frequency, standard deviation, statistics software packages and composition analysis. 

The research results were found that: 

 1. The charismatic leadership of basic education administrators in schools 

under the Secondary Educational Service Area 29 for strengthening equal education 

administration consists of 9 sketch components and 51 variables. The nine 

components are; 1) visionary, 2) decisive, 3) self-confidence, 4) performance oriented, 

5) inspiration, 6) intellectual stimulating, 7) fair,  8) integrity, and 9) humane. 
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 2. The development model of charismatic leadership of basic education 

administrators in schools under the Secondary Educational Service Area 29 for 

strengthening equal education administration was relevant to the empirical data with 

Chi-square (X)2 or (P≤ 0.05) = 0.562, GFI = 0.93, and RMSEA = 0.034.  That resulted to 9 

main components; 1) visionary, 2) decisive, 3) self-confidence, 4) performance oriented, 

5) inspiration, 6) intellectual stimulating, 7) fair, 8) integrity, and 9) humane. 

 3. The model of development of charismatic leadership of basic education 

administrators in schools under the Secondary Educational Service Area 29 for 

strengthening equal education administration was evaluated and certified by 23 

experts in Accuracy, Propriety, Feasibility, and Utility at the highest level overall (4.68-

4.77). The evaluation result was above the certified criteria and the result of focus 

group discussions was also in the same direction.  

 

Keywords : Carismatic Leadership, School Administrators in Basic Education, Equal 

Education 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 การบริหารสถานศึกษาโดยมีผูบริหารหรือผูนําคือกลไกสําคัญในการดําเนินงานของ

สถานศึกษา ซ่ึงการจัดการศึกษาและการบริหารตองใชท้ังกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ท่ีจะชวยให

บรรลุผลในการกระบวนการการจัดการบริหารซ่ึงจะตองมีภาวะผูนําแบบบารมีเพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาใหเสมอภาคกัน ผูนําตองมีความเขาใจเก่ียวกับแนวนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร

ชาติ สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ประกอบกับสถานะบทบาทอํานาจและหนาท่ีของตนเองเพ่ือชวย

ใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายได (สุธีลักษณ แกนทอง, 2555) สิทธิทางการศึกษาหรือสิทธิ    

ในการเขาถึงการไดรับการพัฒนาความรูตามวัยท่ีเหมาะสมถือเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย 

ทุกคนควรไดรับ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการ

บริหารของตนเองใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหสถานศึกษามีความ

ทันสมัยผูนําสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน (สุกัญญา แชมชอย, 2559) 

 ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาในเรื่องรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีเพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาใหเสมอภาคกัน เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งใหองคการไดใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหาร 

ใหสามารถนํารูปแบบพฤติกรรมของบุคลากรมาปรับเปลี่ยนการบริหารท่ีเหมาะสมกับการบริหารงาน

ของตน เพ่ือใหสามารถครองใจบุคลากรในองคการได ซ่ึงจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการตามมา และนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการรวมกันไดสําเร็จ 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  1.1.1 ความเปนมาของปญหาการวิจัย 

  ความเสมอภาค (Equality) เปนมโนทัศนพ้ืนฐานท่ีสุดเรื่องหนึ่งไมวาจะกลาวในมิติทาง

การเมืองหรือในทางเศรษฐกิจ คนท่ัวไปมักสับสนคําวา “เสมอภาค” กับ “เหมือนกัน” (sameness) 

กลาวคือ คิดวาการรับรองความเสมอภาคของมนุษยเทากับการทําใหมนุษยทุกคนเทากัน จนมักโตแยง

วาความเสมอภาคไมมีทางเปนไปได จึงควรทําความเขาใจเบื้องตนวาหลักการของความเสมอภาคไมได

และไมเคยเรียกรองใหมนุษยทุกคนตองเหมือนกันหมด เพราะมนุษยยอมแตกตางกันเปนธรรมชาติท้ัง

โดยชาติพันธุ รูปราง ผิวพรรณ เพศสภาพ บุคลิก ความเชื่อ ศาสนาวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ แตความ

แตกตางนั้นไมไดเปนเหตุผลทําใหมนุษยตองไมเสมอภาคกัน เพราะความเสมอภาค (Equality) ตรง

ขามกับความไมเสมอภาค (Inequality) ไมไดตรงขามกับคําวาความแตกตาง (Difference) นั่น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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หมายความวา มนุษยเราแตกตางกันโดยธรรมชาติ แตก็สามารถและควรเทาเทียมกันได (different 

but Equal) ดังนั้นเม่ือกลาววา คนเสมอภาคกัน จึงไมไดหมายความวา คนเหมือนกันทุกดานไมวาจะ

เปนชาติตระกูล หนาตา ความสามารถ สติปญญา แตการท่ีบอกวา เสมอภาคกันมีความหมาย

วา มนุษยเทาเทียมกันท้ังในความเปนมนุษย และตามกฎหมายของรัฐ (Kurian, 2011, p. 515) ดังท่ีมี

วลีสําคัญท่ีสะทอนความเสมอภาคคือ “Equality Before the Law” ซ่ึงหมายความวาบุคคลทุกผูทุก

นามยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกระบวนของกฎหมายอยางเปนธรรม หรือความเสมอภาคกัน

ในทางการเมืองคือ พลเมืองท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดยอมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยาง

เทาเทียมกัน ในบางกรณี ท่ีความเสมอภาคยึดโยงเขากับหลักความเปนธรรม (Justice) จะนําไปสูการ

ปฏิบัติตอผูคนท่ีแตกตางกันดวยมาตรการเฉพาะเพ่ือชวยใหความแตกตางกันโดยธรรมชาติไดรับการ

แกไขใหเกิดความเสมอภาคมากข้ึน เชน มาตรการชวยเหลือคนดอยโอกาส คนทุพพลภาพ เพ่ือความ

เสมอภาคในสังคม 

  ดานความเสมอภาคในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นไดชัดเจน เชน การคัดคานเรื่อง 

“วรรณะ” ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ซ่ึงแบงมนุษยในสังคมออกเปน 4 ชนชั้น 

ตามกําเนิด โดยแยกจากกันอยางเด็ดขาด ไดแก พราหมณ กษัตริย แพศย และศูทร แตละวรรณะ 

ตองแตงงานกันเองภายในวรรณะของตนเทานั้น การแตงงานขามวรรณะจะไมไดรับการยอมรับ  

ลูกท่ีออกมาจะเปนพวกนอกวรรณะท่ีเรียกวา “จัณฑาล หรือ หริชน” ซ่ึงในสังคมของชมพูทวีป 

จะรังเกียจพวกจัณฑาลมาก ถือวาเปนตัวกาลกิณี หากพวกจัณฑาลเดินผานหนาบานจะตองนํานมโค

มาลางพ้ืนเพ่ือขับไลเสนียดจัญไร แตพระพุทธศาสนามิไดแบงแยกชนชั้นวรรณะ ไมวาจะมาจาก

วรรณะใดก็สามารถปฏิญาณตนเปนพุทธมามะกะ และสามารถบวชในพระบวรพระพุทธศาสนาได

ท้ังสิ้น ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดก็คือ พบวาประเทศอินเดียในปจจุบัน (ซ่ึงประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา

ฮินดู) มีผูนับถือศาสนาพุทธอยูประมาณ 10 ลานคน ชาวพุทธในอินเดียท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดในยุค

ปจจุบันก็คือ ดร.บาบา สาเหบ อัมเบดการ (B.R. Ambedkar) ประธานาธิบดีคนแรกของอินเดีย 

หลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษ ซ่ึงประกาศตนเปนพุทธมามะกะเม่ือป 2499 พรอมชาวอินเดีย            

กวา 300,000 คน ท่ีเมืองนาคปุระ ซ่ึงสวนใหญเปนคนในวรรณะศูทร และจัณฑาล ท่ีตองการหลีกหนี

จากระบบวรรณะ  ซ่ึ งยั งฝงรากลึกอยู ในคานิยมของชาวฮินดู  นับเปนจุดเปลี่ยนอันทําให

พระพุทธศาสนาท่ีสูญสิ้นจากอินเดียไปกวาพันป ไดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดวยพระธรรมท่ียึดหลัก     

ความเสมอภาคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง (ความเสมอภาคในพุทธศาสนา             

พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฏโฐ (ง้ิวสูง), 2554) 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  1.1.2 ปญหาของการวิจัย 

  ภาวะผูนํา (Leadership) เปนปรากฏการณท่ีสามารถพบไดทุกสภาพสังคม ตั้งแตสังคม

ขนาดเล็กระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมขนาดใหญระดับประเทศ จะมีผูนําอยูควบคูกับสภาพสังคมนั้น 

ๆ ซ่ึงผูนําเหลานี้มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต หรือการอยูรอดของสังคมนั้น ๆ ผูนําจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน 

และมีคุณคาตอการดํารงชีพของมนุษยในทุกสังคม เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีมีการรวมกลุมกันเปน

องคการเพ่ือประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งในการดํารงชีพ หากสังคมใดท่ีมีการรวมกลุมขนาดใหญ

ผูนําจะมีหลายระดับ สวนสังคมใดท่ีมีการรวมกลุมขนาดเล็กจํานวนผูนําก็จะ ลดนอยลง ความตองการ

ผูนําจึงข้ึนอยูกับประเภท และขนาดของสังคม จึงพบความจริงท่ีวาทุกสังคมของสิ่งมีชีวิตจะมี

ปรากฏการณของผูนําอยูคูกันเสมอ (สุธีลักษณ แกนทอง, 2555) ดังนั้น หากองคการหรือสังคมนั้นมี

ผูนําท่ีมีภาวะผูนําสูง มีศักยภาพและความสามารถสูง แมวาผูตามดูเหมือนวาภายนอก จะดอย

ศักยภาพหรือความสามารถ ผูนําก็จะสามารถพัฒนาหรือดึงศักยภาพและความสามารถของผูตาม

ออกมาได ทําใหองคการหรือสังคมนี้มีประสิทธิผลมากกวากลุมท่ีผูนํามีภาวะความเปนผูนําต่ํา 

  ผูนํา (Leader) เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคการ เพราะผูนํามีภาวะหนาท่ี 

และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูบริหารท่ีจะตองดําเนินการวางแผน การจัดการ การสั่งการ และ

การควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาขององคการในการปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมาย 

และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนปญหาท่ีนาสนใจของนักวิชาการ และบุคคลท่ัวไปอยูตรงท่ีวา 

ผูนํามีลักษณะภาวะผูนํา หรือความสามารถในการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามทุมเท

ความรูความสามารถ และพยายามท่ีจะทําใหงานสําเร็จจนเกิดประสิทธิผล (เศาวนิต เศาณานนท, 

2542) นอกจากนี้ผูนําองคการยังเปนบุคคลสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา และการ

เปลี่ยนแปลงภายในองคการรวมท้ังเปนผูเสนอวิสัยทัศนในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหกับองคการ ผูนํา

จะเสนอวิสัยทัศน และผลักดันนโยบายขององคการไปสูผูใตบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ใหดําเนินการ

ตามวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีไดกําหนดไว เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ 

  ความเสมอภาค ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2550) ไดกําหนดเรียงความเสมอภาคไวชัดเจน 

ไมวาจะเปนการศึกษา การบริการสาธารณสุข การคา การลงทุน การไดรับขอมูลขาวสารอยางเสมอภาค 

  หลักความเสมอภาค(Equality) เปนหลักประกันของมนุษยทุกคนท่ีไมแบงแยกความ

แตกตาง เพ่ือใหมนุษยเขาถึงสิทธิเสรีภาพอยางแทจริง คือจะตองปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระสําคัญ

เหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของเรื่องนั้น ๆ ในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองท่ีดี คือ การปฏิบัติราชการ 

ท่ีใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพศ วัย ภาษา ฐานะ ท่ีอยู

อาศัย หรือแมแตความสมบูรณของสภาพรางกาย ซ่ึงจะตองไดรับการบริการจากรัฐอยางเทาเทียมกัน 
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  1.1.3 ความสําคัญของปญหาการวิจัย 

  ผูนําแบบบารมี เปนผูมีอํานาจจากความสามารถเฉพาะตนในการสรางอิทธิพล หรือ

ผลกระทบอยางลึกซ้ึง และเหนือกวาบุคคลท่ัวไปตอผูตาม โดย Weber (1947) เปนผูริเริ่มนํา           

คําวา“บารมี”(Charisma) มาใชในการอธิบายภาวะผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ นับตั้งแต Weber 

เสนอแนวคิดเก่ียวกับบารมีดังกลาว ก็มีขอขัดแยงทางความคิดเกิดข้ึนเรื่อยมาวาโดยแทจริงบารมีนั้น

เปนผลสําคัญท่ีเกิดข้ึนจากคุณลักษณะปรุงแตง (Attributes) ของผูนํา และเง่ือนไขสถานการณหรือวา

เปนผลท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ (Interaction process) ระหวางผูนํา และผูตาม ดวยเหตุนี้

นักวิชาการสวนใหญในปจจุบันจึงยอมรับวา บารมีเปนผลของการรับรูของผูตามท่ีมีตอผูนํา อันเกิด

จากกระบวนการปฏิสัมพันธตอกันภายใตบริบทของสถานการณ และความตองการปจเจกบุคคลหรือ

กลุมบุคคลของผูตาม (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545) 

  แผนยุทธศาสตรชาติ (2561-2580) กรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมี

ความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงในยุทธศาสตรท่ี 

3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ไดกําหนดข้ึนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการนําพาประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว โดยคนไทยใน

อนาคตตองเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 บนรากฐานของการรูคุณคาความเปนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มี

ความรับผิดชอบตอสังคม และมีสุขภาวะท่ีดี ประกอบกับยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม ไดถูกกําหนดข้ึนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสรางความเปนธรรมใน

สังคม ตั้งอยูบนหลักการและพ้ืนฐานสําคัญ คือการสรางสังคมคุณภาพในทุก ๆ ดานไปพรอมกัน โดย

ไมทอดท้ิงใครไวในเบื้องหลัง โดยการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  จะเห็นไดวาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศในสภาวะการณแหงหวงเวลานี้ตองมี

ความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การนํานโยบายระดับชาติมาสู

การปฏิบัติผานระบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนยอมตองอาศัยกลไก

ขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําโดดเดน มีความสามารถพิเศษ ท่ีสั่งสมมาจากความรู

และประสบการณจนกลายเปนผูนําแบบศรัทธาบารมีหรือมีอํานาจพิเศษ ในตัวเองท่ีสามารถสื่อสาร

วิสัยทัศนจนทําใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดยอมรับในความสามารถ มีความเชื่อถือและ

ศรัทธาจนเกิดเปนแรงบนัดาลใจในการใหความรวมมือรวมใจทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของแมคคอลลัมม และ
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คาจส (McCollum and Kajs, 2007, p. 10) ท่ีกลาวถึงวาผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมี

คุณลักษณะสําคัญดานการจัดการโดยยึดตนเองเปนหลัก (Self-Referent Dispositions) ซ่ึงบอกถึง

ความคิดและความรูสึกท่ีมาจากความรู และทักษะของตนเองเปนคุณลักษณะสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ

ระดับมืออาชีพในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การสรางคุณลักษณะเชนนี้ก็คือ การสรางศักยภาพของ

ตนเองใหมีความม่ันใจในความรูและทักษะตาง ๆ ของตนเอง ถือเปนความสามารถประการหนึ่งในการ

บริหารสถานศึกษา และสถาบันพัฒนาผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (อางถึงใน สันติ บุญภิรมย, 

2552 หนา 33) ยังไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในดานการเปนผูนําการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหารในเรื่องการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดแก การเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือใหการบริหาร

สถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และเจริญรุดหนาไปสูความเปนเลิศไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการมีโลกทัศนท่ีกวางไกลจะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีชวยให

ผูบริหารมืออาชีพมีวิสัยทัศน สามารถ กําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจนและ

เหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการบริหารเพ่ือนําสถานศึกษาไปสูจุดหมายนั้น ผูวิจัย

จึงไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี

ภาวะผูนําแบบบารมีของคองเกอร และคานันโก (Conger and Kanungo, 1998, pp. 37-47) และ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  ซ่ึง ฮอย และมิ

สเกล (Hoy and Miskel, 2008 : 51)  ไดกลาววา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การท่ี

ผูบริหารสามารถใชภาวะผูนําเปนศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ

เปนผลทําใหการดําเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงค กลาวโดยสรุป 

ผูวิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในทุก

มิติ และเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ กลาวคือ 

การมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานและประสิทธิผลของโรงเรียน และเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนา

การศึกษาของชาติ นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาการบริหารท่ีมีความเลื่อมล้ําไมยุติธรรมใน

สถานศึกษา การขาดโอกาสทางการศึกษา และความไมเสมอภาคทางสังคมเปนหนึ่งในปญหาสําคัญ

ประกอบกับการขาดรูปแบบในการเสริมสรางการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาค ผูวิจัยจึงไดคนควา

ศึกษาเอกสารงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ พบวางานวิจัยในดานนี้ยังไมมี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือ
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เสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค เพ่ือนําไปสูการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรมตอไป  (ใน

ฐานะท่ีผูวิจัยทํางานอยูกับองคกรศาลยุติธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29) 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 3. เพ่ือประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
 

1.3 คําถามในการวิจัย 

 

 1. องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค มีองคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยอะไรบาง  

 2. องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ท่ีพัฒนาข้ึนจาก

แนวคิดทฤษฎีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 

 3. การประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา               

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไมอยางไร  
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยนี้ มุงนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
ตามแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนําแบบบารมี (Charismaic Leadership Theory) ของคองเกอร และ
คานันโก (Conger and Kanungo, 1998, pp. 37-47) บริบทของสถานศึกษา และนโยบายของ
ภาครัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม และ           
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มีหลักธรรมในการบริหารของภาวะผูนําแบบเสมอภาคในพุทธศาสนา พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฏโฐ 
(ง้ิวสูง) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา  ปรับปรุงจาก Hoy & Miskel, 2008, p. 292 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัยภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 

วิธีการดําเนินการ 

 - วิเคราะหองคประกอบรูปแบบภาวะผูนํา

แบบบารมี 

 - พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี 

 - ยืนยันรูปแบบประเมินภาวะผูนําแบบ

บารมี 

 

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี 

1. มีวิสัยทัศน  

2. มีความสามารถในการตัดสินใจ  

3. แสดงความเชื่อมั่นในตนเอง  

4. มุงเนนผลการปฏิบัติการ  

5. การเปนแรงบันดาลใจ  

6. การกระตุนใหใชสติปญญา  

7. ความยุติธรรม  

8. การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย  

9. การมีมนุษยธรรม  

 

แนวคิด 11 ดาน 

1. มีวิสัยทัศน  

2. มีความสามารถในการตัดสินใจ  

3. แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง 

4. มุงเนนผลการปฏิบัติการ  

5. มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน  

6. มีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา  

7. การเปนแรงบันดาลใจ  

8. การกระตุนใหใชสติปญญา  

9. ความยุติธรรม  

10. การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย  

11. การมีมนุษยธรรม  

(House et al., 2001) 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ได 3 ดาน ดังนี้ 

 1.5.1  ดานเนื้อหาตัวแปรท่ีศึกษา จะใชคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบบารมีตามแนวคิด

ของ House et al. (2001) โดยทําการศึกษาคุณลักษณะของผูนําแบบบารมี 11 ดาน ดังนี้ 

   1)  มีวิสัยทัศน (Visionary) 

   2)  มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  

   3)  แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 

   4)  มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 

   5)  มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification) 

   6)  มีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower confidence) 

   7)  การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

   8)  การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

   9)  ความยุติธรรม (Fair) 

   10)  การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) 

   11)  การมีมนุษยธรรม (Humane) 

 1.5.2  ขอบเขตดานประชากร  แบงขอบเขตดานประชากรออกเปนกลุม ๆ  

   กลุมท่ี 1 : กลุมสัมภาษณขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 10 รูป/คน 

    กลุมท่ี 2 : กลุมทดลองใชเครื่องมือ ไดแก กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (Try Out) 

   กลุมท่ี 3 : กลุมผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร 

จํานวน 4,532 คนจาก 81 โรงเรียน ไดขนาดตัวอยาง 368 คน 

   กลุมท่ี 4 : กลุมผูตอบแบบประเมิน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 

คน 

   กลุมท่ี 5 : กลุมท่ีทําการสนทนา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน การสนทนากลุม 

(0Focus Group) 

 1.5.3  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

29 จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 59 โรงเรียน, จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 22 โรงเรียน รวมเปน 81 

โรงเรียน 

 1.5.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 2560 – 2563   

 

 



9 
 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 รูปแบบ (Format) หมายถึง หลักการ กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารสถานศึกษา

ดวยรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 ผูบริหารสถานศึกษา (Educational Manager) หมายถึง บุคลากรสายงานธุรการของ

สถานศึกษา ระดับตั้งแต ผูอํานวยการ หัวหนาสวน หัวหนากลุม หัวหนาฝาย ท่ีทําหนาท่ีดูแลและ

บังคับบัญชาบุคลากรโดยตรง 

 การบริหารการศึกษา  (Educational  Administration) หมายถึงกระบวนการท่ีผูบริหาร

ขององคการทางการศึกษาใชภาวะผูนําและเทคนิคในการประยุกตศาสตรและศิลปทางการบริหารมา

ใชในกิจการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 ผูใตบังคับบัญชา (Subordinate) หมายถึง บุคลากรสายงานธุรการระดับปฏิบัติการของ

สถานศึกษา 

 ผูนํา (leader) หมายถึง บุคคลท่ีทําใหองคกรประสบความกาวหนาและบรรลุความสําเร็จ

โดยผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูบริหารคือบุคคลท่ี

กอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงในงานวิจัยคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จํานวน 28 แหง 

 ภาวะผูนําแบบบารมี (Charismatic leadership) หมายถึง ผูบริหารท่ีมีปฏิสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชา แลวทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและปฏิบัติตามได ประกอบดวย 11 ดาน 

ไดแก 

  1.  มีวิสัยทัศน (Visionary) หมายถึง การมองภาพแนวโนมของผูบริหารและบุคลาการ

ในองคกร กําหนดจุดหมายปลายทางท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน   

  2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห

องคประกอบตาง ๆ อยางมีเหตุมีผล เพ่ือเลือกแนวปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม โดยไมเกิดผลเสีย           

ตอตนเอง ผูใตบังคับบัญชา หรือองคกร 

  3.  แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) หมายถึง ความสามารถ          

ในการตัดสินใจดวยความม่ันใจ กลาแสดงออก มีความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายสูงโดยมองวา

อุปสรรคเปนเรื่องทาทาย 

  4.  มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) หมายถึง วิธีการบริหารท่ี

มุงเนนผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผล การปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัดอยางเปน
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รูปธรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ทําใหผูบริหาร ทราบผลความกาวหนาของการดําเนินงาน

เปนระยะ ๆ และสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที เปนการควบคุมทิศทางการดําเนินงานใหมุงสู

วิสัยทัศนขององคกร 

  5.  มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification) หมายถึง การจัดการระบุหนาท่ี

ในการทํางานของตนเองและผูใตบังคับบัญชาแตละคนอยางชัดเจน 

  6.  มีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower confidence) หมายถึง เปนการ

จัดการซ่ึงผูบริหารและผูใตบังคับบัญชารวมกันกําหนดวัตถุประสงค มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน 

โดยผูใตบังคับบัญชามีภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบตอวัตถุประสงค โดยมีผูบริหารสนับสนุน  

และกระตุนเพ่ือใหเกิดการควบคุมตนเอง  

  7.  การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง การสรางความรูสึกท่ีดีในการทํางาน 

เนนใหผู ใตบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการยึดม่ันในความเชื่อและคานิยม และทําให

ผูใตบังคับบัญชารูวาพวกเขามีคุณคา 

  8.  การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) หมายถึง การกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาคิดแกปญหาดวยตนเอง กระตุนใหคิดสิ่งใหม ๆ ท่ีดีกวาเดิม 

  9.  ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง การมีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ อยาง

ยุติธรรม รวมท้ังการชมเชยและใหรางวัลอยางเหมาะสม 

  10.  การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง

ความเปนธรรม มีจริยธรรม ปฏิบัติตนอยางนาเชื่อถือ 

  11.  การมีมนุษยธรรม (Humane) หมายถึง การสรางสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา  

มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

 ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง ความเทาเทียมของมนุษยทุกคนในการไดรับสิทธิ

พ้ืนฐาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผานการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย ดวยความเคารพ 

ตอสิทธิและศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย ประกอบไปดวย 

  1. ความเสมอภาคในโอกาส (Equality in Opportunity) หมายถึง ความเทาเทียมกัน

ของโอกาสในการไดรับบริการสาธารณะของ รัฐ และไมถูกกีดกันออกจากกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม 

เชน โอกาสไดรับการศึกษา โอกาสไดรับการจางงาน โอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุขเปนตน  

  2. ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equality) หมายถึง ความเทาเทียมกันทางสังคม

ของสมาชิกทุกคนในสังคม การไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางทางอัตลักษณของบุคคล หรือกลาว

ไดวา ถ่ินกําเนิด ชาติพันธุ ภาษา ผิวสี เพศ ศาสนา รายไดหรือทรัพยสิน ชนชั้น วรรณะ ความสมบูรณ

ของรางกาย สุขภาพ ความคิดเห็นท่ีแตกตาง การถูกตัดสินวากระทําผิด ไมเปนเหตุใหเกิดการปฏิบัติ
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อยางไมเทาเทียมกัน ในอุดมคติความเสมอภาคทางสังคมไมควรเปนการบังคับผานกฎหมาย แตเปน

สํานึกในความเคารพตอความเปนมนุษยท่ีควรเกิดข้ึนในแตละบุคคลเอง  

  3. ความเสมอภาคทางกฎหมาย (Legal Equality) หมายถึง สิทธิท่ีเทาเทียมกันภายใต

กฎหมายเดียวกัน มีความหมาย รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีผลตอประชาชนโดยรวมตั้งแต

การออกกฎหมายท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชน ตอประชาชนอยางเทาเทียมกัน การบังคับใชกฎหมาย 

และการพิจารณาคดีตองเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียม ตอประชาชนทุกคน การไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการคุมครองทางกฎหมาย เพ่ือการสรางโอกาสท่ีเทาเทียมกัน

ดวย  

  4. ความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) หมายถึง การมีสิทธิทาง

การเมืองท่ีเทาเทียมกัน ในท่ีนี้รวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองผานทางตัวแทน และการมีสวนรวม

ทางตรง โดยการกําหนดในกฎหมายใหผูมีอายุ 18 ป บริบูรณมีสิทธิในการเลือกตั้งอยางเทาเทียม  

  5. ความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Equality)  หมายถึง การท่ีบุคคลยอมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา โดยรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุงใหตอบสนองความ

ตองการทางการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใหแกการ

เรียนรูข้ันตอไป เชน การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ 

ทักษะความรูท่ัวไปทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต 

 การสนทนากลุม (Focus Group) เปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสอบถาม

บุคคลในกลุมเพ่ือใหไดมาถึงความคิดเห็น ความเชื่อ หรือทัศนคติ ตอสินคา บริการ หรือแนวคิด โดย

คําถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมมีโอกาสพูดคุย

และแสดงความเห็นไดอยางอิสระระหวางผูรวมวิจัยหรือผูเขารวมดวยกันเอง โดยในขณะเดียวกัน

ผูทําวิจัยทําการจดบันทึกการสนทนาท่ีเกิดข้ึน การสนทนากลุม การวิเคราะหองคประกอบ (EFA) 

หมายถึง การสกัดปจจัย (principle component analysis : PCA) เพ่ือใหไดองคประกอบท่ีสําคัญ

ท่ีสุด จําเปนตองคัดเลือกลุมอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีสอดคลองกับความตองการ 

 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic school) หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 ระดับ คือระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Educational area) หมายถึง การจัดระบบแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การปกครองท่ีจัดแบงโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (The secondary educational service office 

area 29) หมายถึง การจัดระบบแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการปกครองท่ีจัดแบงโดยสํานักงาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน1เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ไดรวมจังหวัดอุบลราชธานี 

และจังหวัดอํานาจเจริญ อยูดวยกันมีโรงเรียนในสังกัด 81 แหง 

 การประเมินและรับรอง (Assessment And Certification) หมายถึง เปนกระบวนการ

ตอเนื่องจากการวัด คือ นําตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีไดจากการวัดมาตีคาอยางมีเหตุผล โดยเทียบกับ

เกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว เปนกลไกหนึ่งท่ีไดผลดีเปนกระบวนการ ประเมินตนเองรวมกับการ

ทบทวน ยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ 

      1. ความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง คาท่ีบงบอกถึงความสามารถของเครื่องมือ

วัดในการอานคาหรือแสดงคาท่ีวัดไดเขาใกลคาจริงโดยการคํานวณคาความถูกตอง/ความแมนยํา  

   2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง  การทํางานอยางละเอียดรอบคอบ 

เพ่ือใหการประมวลผลเปนไปดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

   3. ความเปนไปได (Feasibility) หมายถึง การวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือหาขอสรุป   

   4. ความเปนประโยชน (Usefulness) หมายถึง ผลท่ีไดตามตองการ, สิ่งท่ีเปนผลดี 

หรือเปนคุณ, สิ่งท่ีมีผลใชไดดี ตามท่ีมุงหมาย 

 

1.7 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

  

 การวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประเทศ และสถานศึกษาท่ี

เก่ียวของกับ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาคท้ังรัฐบาล และเอกชน ตลอดจนผูสนใจ ดังนี้  

 1.7.1 ประโยชนในเชิงวิชาการ 

   1)  หนวยงานระดับชาติท่ีเก่ียวของ 

   2)  หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบทางดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

   3) มีความรูเก่ียวกับภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาคในดานตาง ๆ   

 1.7.2 ประโยชนในการประยุกตใช 

   1) สามารถนํารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือเสริมสรางการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาคไปพัฒนาผูบริหารในโรงเรียนของรัฐ และเอกชนได 

   2) นําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการติดตามภารกิจการตัดสินใจ และดานการ

ประเมินการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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   3) ใหมีความรูเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา              

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาคในดานตาง ๆ เพ่ีอเปนประโยชนในการ

ตอยอดการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีจะลึกลงไปในดานตาง ๆ ตอไป 

 1.7.3 ประโยชนในเชิงนโยบาย 

   1) หนวยงานระดับชาติท่ีเก่ียวของ เชนกระทรวงศึกษาธิการใชเปนขอมูลประกอบ

นโยบายในการกําหนดสวนท่ีเก่ียวของกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา              

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

   2) หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ เชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชเปนขอมูลในการกําหนด

แนวทางพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความพัฒนากาวหนา และมีคุณภาพในการบริหาร

สถานศึกษาของประเทศตอไป 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค” ผูวิจัยไดนําเสนอ

การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

  2.2 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา 

   2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

   2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2.3  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําแบบบารมี 

  2.4 แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

  2.5 หลักธรรมในการบริหารของผูนําแบบบารมี 

  2.6 การศึกษาพ้ืนฐานและสถานศึกษา 

  2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.8 สรุป 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

 

 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 

 “รูปแบบ” หรือ Model เปนคําท่ีใชเพ่ือสื่อความหมายหลายอยาง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะ

หมายถึงสิ่งหรือวิธีการดําเนินงานท่ีเปนตนแบบอยางใดอยางหนึ่ง เชน แบบจําลองสิ่งกอสรางในการ

พัฒนาชนบท เปนตน พจนานุกรม (Contemporary English ของ Longman,1981 p. 668) ให

ความหมายไว 5 ความหมายแตโดยสรุปแลวจะมี 3 ลักษณะคือ 

  1) Model หมายถึง สิ่งซ่ึงเปนแบบยอสวนของของจริงซ่ึงเทากับแบบจําลอง 

  2) Model หมายถึง สิ่งของหรือคนท่ีนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง 

เชน ครูตนแบบ เปนตน 
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  3) Model หมายถึง รุนของผลิตภัณฑตาง ๆ พจนานุกรม Webster's New World 

ของนูเฟร็ด (Neufeldt) ใหความหมายวาหมายถึงภาพจําลองหรือตัวอยางของขอความเปนจริงท่ีมี

ลักษณะเปนมาตรฐานของความเปนเลิศ (VictioriaNeufeldt, 1998 p. 541) สวนพจนานุกรม

การศึกษา Good ไดใหความหมายวา หมายถึงแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางหรือทําซํ้าเปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบเปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิดเปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกัน

เปนตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม ตามความหมายดังกลาวอาจกลาวไดวาคือ

แบบจําลองของสิ่งท่ีเปน (Good และ Carter, 1973 p. 198) คือวิธีท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอด

ความคิดความเขาใจตลอดจนจินตนาการของคนท่ีมีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใด ๆ ใหปรากฏใน

ลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (เยาวดี วิบูลยศรี, 2536 หนา 25) มีความหมายท่ี

แตกตางจากทฤษฎีเพราะยังไมใชขอเท็จจริงท่ีไดพิสูจนแลวยังเปนสวนหนึ่งท่ีผูวิจัยพยายามวิเคราะห

ความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันขององคประกอบอยางเปนระบบดวยวิธีทางวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะนํา

ขอเสนอมาใชประโยชน (T.Husen และ N.T.Postlethwaite, 1975 pp.137-138) จึงเปน

แบบจําลองในลักษณะเลียนแบบหรือเปนตัวแบบท่ีใชเปนแบบอยางเปนแผนผังหรือแบบแผนของการ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตอเนื่องดวยความสัมพันธเชิงระบบใหความหมายหมายถึงตัวแทนท่ี

สรางข้ึนเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งท่ีเปนจริงอยางหนึ่งหรือเปนเครื่องมือ

ทางความคิดท่ีบุคคลใชในการหาความรูความเขาใจปรากฏการณ (ทิศนา แขมมณี, 2551 หนา 1) 

เปนการสรางมโนทัศนเก่ียวกับชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ท้ังนี้มี

จุดมุงหมายเพ่ือทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและประพจนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความ

เท่ียงตรงท่ีจะพัฒนาเปนทฤษฎีตอไป (Willer, 1967 p. 15) นิยามวาเปนการจําลองความจริงของ

ปรากฏการณเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ีมีความสัมพันธองคประกอบท่ีเปนกระบวนการของ

ปรากฏการณนั้น ๆ ใหงายข้ึน (Stoner, และ Wankel, 1986 p. 12) มีบางทานใหความหมายท่ี

แตกตางออกไปโดยท่ีเปนสิ่งท่ีออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองคประกอบและกระบวนการตรวจสอบความ

แตกตางระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณจริง (Hausser, 1986 p. 12) คือ สิ่งท่ี

แสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบท่ีสําคัญของสิ่ง

ท่ีศึกษา เพ่ือชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหงายข้ึนโดยอาจแสดง

ออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดดวยภาษาหรือสัญลักษณ และยังไดขยายความของวาเปนอะไร

บางอยางท่ีเราพัฒนาข้ึนเพ่ือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง จึง

ไมใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุมสวนการท่ีจะระบุวาหนึ่ง ๆ 

จะตองมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสมนั้น ๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมี
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ขอกําหนดตายตัว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปรากฏการณแตละอยางและวัตถุประสงคของท่ีตองการอธิบาย

ปรากฏการณนั้น ๆ (ดิเรก วรรณเศียร, 2545 หนา 22)  

 จากความหมายท้ังหมดสามารถสรุปไดวาหมายถึง สิ่งท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึนจากแนวคิด

ทฤษฎีท่ีไดศึกษามาของผูสรางเอง เพ่ือถายทอดความสัมพันธขององคประกอบโดยใชสื่อท่ีทําใหเขาใจ

ไดงายกระชับถูกตองและสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณจริงได เพ่ือชวยใหตนเอง

และคนอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน หมายถึงแบบจําลองอยางงายหรืออยางยอสวน (Simplified 

form) ของปรากฏการณตาง ๆ ท่ีผูเสนอดังกลาวไดศึกษาและพัฒนาข้ึนมา เพ่ือแสดงหรืออธิบาย

ปรากฏการณท่ีเขาใจไดงายข้ึน หรือในบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะ

เกิดข้ึนตลอดจนใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

 1.2 ประเภทของรูปแบบ 

 ประเภทของอาจจะมีอยางงาย ๆ ไปจนถึงท่ีมีความสลับซับซอนมาก ๆ และมีท้ังเชิง

กายภาพ (Physical Model) ท่ีเปนแบบจําลองของวัตถุและเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ท่ี

ใชอธิบายปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณ ในทางสังคมศาสตรมักหมายถึงชุดของขอความเชิง

นามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเราสนใจเพ่ือใชเปนการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบัติ 

อ่ืน ๆ ใหเกิดความเขาใจไดงาย ดังนั้น จึงไมไดบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกแง

ทุกมุมเพราะทําใหไดโมเดลมีความซับซอนและยุงยากเกินไปในการท่ีจะทาความเขาใจ (Tosi, และ 

Carrol, 1982 p. 163)  

 นักวิชาการตาง ๆ ไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซ่ึงแตกตางกันไป ผูวิจัยพอ

สรุปประเด็นไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

ในการพัฒนานั้น ๆ และไดแบงกลุมแบบการสอนเอาไว 4 แบบ คือ 

  1) Information–Processing Model เปนการสอนท่ียึดหลักความสามารถใน

กระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  2) Personal Model การสอนท่ีจัดไวในกลุมนี้ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลและการ

พัฒนาบุคลากรเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการท่ีแตละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติตอสรรพสิ่ง 

(Reality) ท้ังหลาย 

  3) Social Interaction Model เปนท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล

และบุคคลตอสังคม 

  4) Behavior Model เปนการสอนท่ีใชองคความรูดานพฤติกรรมศาสตรเปนหลักในการ

พัฒนา จุดเนนท่ีสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดของผูเรียนมากกวาการพัฒนา

โครงสรางทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตได (Joyce, and Weil, 1985 p. 165)  
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 ท้ังนี้ มีการแบงประเภทของทางการศึกษาและสังคมศาสตรเอาไว 5 ประเภทคือ 

  1) แบบเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง แบบท่ีใชการอุปมาอุปมัย

เทียบเคียงปรากฏการณ ซ่ึงเปนรูปธรรมเพ่ือสรางความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม มักใช

ในทางวิทยาศาสตรกายภาพ เชน จําลองระบบสุริยะกับระยะสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารจําลองกับ

ระบบธนาคารในความเปนจริงแบบจําลองการผลิตกับการผลิตจริง เปนตน 

  2) แบบอธิบายความหมายหรือใหความหมาย (Semantic Model) หมายถึง แบบท่ีใช

ภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายสิ่งท่ีศึกษาดวยภาษาและรูปภาพ 

  3) แบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิแบบแผนหรือโครงการ (Schematic Models)  

  4) Mathmatical Model หมายถึง แบบท่ีใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการ

แสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในรูปสมการหรือฟงกชั่นทางคณิตศาสตร 

  5) Causal Model หมายถึง แบบท่ีมีโครงสรางเปนสมการเชิงเสนท่ีประกอบดวยตัว

แปรสัมพันธกันเปนเหตุและผล มีการทดสอบสมมุติฐาน พัฒนามาจากเทคนิค Path Analysis และ 

Semantic Model (Keeves, 1988  pp. 561–565 อางถึงใน Sallis, 2002)  

 นอกจากนี้Steninerจําแนกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1) เชิงปฏิบัติ (Practical Model or – Model – of) ประเภทนี้เปนแบบจําลองทาง

กายภาพเชนแบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 

  2) เชิงทฤษฎี (Theoretical Model of Model – for) เปนแบบจําลองท่ีสรางข้ึนจาก

กรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพ้ืนฐานตัวทฤษฎีเองหรือแบบจําลองเปนตัวชวยใหเกิดท่ีมีโครงสรางตาง ๆ 

ท่ีสัมพันธกัน (Steiner, 1988  p. 189)  

 จากประเภทของรูปแบบท่ีกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยสรุปประเภทของรูปแบบนั้นสามารถ

แบงไดตามหลักแนวคิด/ทฤษฎีพ้ืนฐานได 4 ประการ คือ 

  1) Information – Processing Model หมายถึง การสอนท่ียึดหลักความสามารถใน

การกระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียน 

  2) Personal Model หมายถึง การสอนท่ีจัดไวในกลุมใหความสําคัญของปจเจกบุคคล

และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย 

  3) Social Interaction Model หมายถึง การสอนท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคลตอสังคม 

  4) Behavior Model หมายถึง การสอนท่ีใชองคความรูดานพฤติกรรมศาสตรเปนหลัก

ในการพัฒนาและหลักทางการศึกษาและสังคมศาสตร 
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 1.3 องคประกอบของรูปแบบ 

 จากการศึกษาตัวอยางของจากเอกสารท่ีเก่ียวของตาง ๆ พบวาไมมีปรากฏหลักเกณฑท่ีเปน

เกณฑตายตัววาตองมีองคประกอบอะไรบาง สวนใหญจะข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณท่ี

ผูสนใจดําเนินการศึกษา สวนการกําหนดองคประกอบในการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับการจัด

องคการและการบริหารจัดการตามแนวคิดของบราวนและโมเบริ์ก (Brown and Moberg) ได

สังเคราะหข้ึนจากแนวคิดเชิงระบบ (system approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ 

(contingency approach) และองคประกอบตามประกอบดวย 

  1) สภาพแวดลอม (environment)  

  2) เทคโนโลย ี(technology)  

  3) โครงสราง (structure)  

  4) กระบวนการจัดการ (management process) และ 

  5) การตัดสินใจสั่งการ (decision making) (Brown and Moberg, อางในสมาน 

อัศวภูมิ, 2537 หนา 16)  

 สวนอีวานเซอวิช (Ivancevich) ไดกลาวถึงองคประกอบของเชิงระบบประกอบดวย  

1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ขอมูลยอนกลับ จากสภาพแวดลอม การพิจารณาใน

ลักษณะนี้ถือวาผลผลิตของระบบเกิดจากการท่ีมีปจจัยนําเขาสงเขาไปผานกระบวนการซ่ึงจะจัด

กระทําใหเกิดผลผลิตข้ึน และใหความสนใจกับขอมูลยอนกลับจากสภาพแวดลอมภายนอก 

(Ivancevich, J. H. et al., 1989) โดยกําหนดองคประกอบของรูปแบบไว 6 องคประกอบ คือ  

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) ระบบและกลไก 4) วิธีการดําเนินงาน 5) แนวทางการประเมินผล 

6) เง่ือนไข (ธีระ รุญเจริญ อางในสมาน อัศวภูมิ, ม.ป.ป. หนา 20) รูปแบบท่ีดีควรประกอบดวย 7 

องคประกอบ ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงคของรูปแบบในการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม ผูออกแบบตองรูวาจะออกแบบ

การดําเนินงานนี้ข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคใด ซ่ึงโดยท่ัวไปก็มักจะพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกปญหาอยางใด

อยางหนึ่งหรือเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลดีอยางใดอยางหนึ่ง เชน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ึนมาก็เพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนท่ี

ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน 

  2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบเพ่ือใหการดําเนินงานของรูปแบบเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูออกแบบตองกําหนดวาจะออกแบบนั้น ๆ บนฐานคิดของทฤษฎีและ

หลักการใดบาง เชน หลักการประการหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือ “หลัก

รวมกันรับผิดชอบ” หมายความวา คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ

ผูเก่ียวของทุกฝายตองรวมกันรับผิดชอบเปนตน 
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  3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักการและบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของผูพัฒนาตองออกแบบระบบงานของรูปแบบเพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงานของ

รูปแบบ เชน การจัดโครงสรางองคการการตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ และท่ีจําเปน 

อ่ืน ๆ พรอมกับการกําหนดบทบาทหนาท่ีความสัมพันธและการทํางานรวมกันของระบบเหลานั้น เพ่ือ

การบรรลุวัตถุประสงคของท่ีกําหนดไว 

  4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบโดยการกําหนดภารกิจกระบวนการวิธีการกิจกรรมและ

อ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบ 

  5) แนวการประเมินรูปแบบ หมายถึง การกําหนดแนวทางและเครื่องมือในการ

ประเมินผลตามวัตถุประสงค และการประเมินการดําเนินงานวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบวาทําหนาท่ีตามท่ีออกแบบไวมากนอยเพียงใดและเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาตอเนื่องตอไปได 

  6) คําอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึง การอธิบายคําศัพทเฉพาะท่ีนํามาใชในการ

ออกแบบเพ่ือสื่อความใหตรงกันในการนําไปใช 

  7) ระบุเง่ือนไขการนําไปใชเนื่องจากมีขอจํากัดของตนเอง ดังนั้นผูออกแบบควรไดระบุ

เง่ือนไขท่ีจะทํา ใหการนําไปใชประสบผลสําเร็จ และขอระมัดระวังเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

เปนตน (สมาน อัศวภูมิ, ม.ป.ป. หนา 55)  

 1.4 การสรางรูปแบบ 

 รูปแบบท่ีจะนําไปใชใหไดประโยชนสูงสุดนั้นตองประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญคือ 

มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได สามารถขยายความผลทํานายไดกวางขวางข้ึนและ

สามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ สําหรับการพัฒนานั้นผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสราง

รูปแบบนําเอาขอมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือกําหนดความสัมพันธขององคประกอบ

ของรูปแบบกําหนดโครงสรางและขอเสนอของอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูผลสรุปเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณท่ีมุงหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงแบบกอนนําไปใชงานจริง ประเมินผล

หลังจากการนําไปใชงานจริง (อางอิงดวย) การสรางรูปแบบเพ่ือใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

แทจริงตัวจะตองมีลักษณะท่ีสําคัญคือจะตองมีความสัมพันธกันเชิงโครงสราง ทํานายและขยายผลได

นําไปสูการสรางแนวคิดใหม ๆ เกิดข้ึน สรุปการสรางท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุดนั้น

ตองมีลักษณะท่ีสําคัญประกอบดวยความสัมพันธกันดานโครงสราง สามารถทํานายและขยายผลได

อยางกวางขวางและสามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ 

 1.5 การพัฒนารูปแบบ 
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 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพบวา การพัฒนานั้นอาจจะมีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานแตกตางกันไป แตโดยท่ัวไปแลวอาจจะแบงออกเปนสองตอนใหญ ๆ คือการสราง 

(construct) และการหาความตรง (validity) ของ (Wille, 1967 p. 838) สวนรายละเอียดในแตละ

ข้ันตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้นข้ึนอยูกับลักษณะและกรอบแนวคิดซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา

นั้น ๆ ตัวอยางงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา ไดแก การพัฒนาซ่ึงเปนการควบคุมวิทยานิพนธของบุญ

ชมศรีสะอาด ซ่ึงไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การพัฒนาและการทดสอบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในสวนการพัฒนานั้นดําเนินการโดยวิเคราะหลําดับในการ

ทําวิทยานิพนธ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพรองท่ีมักจะพบในการทําวิทยานิพนธ ฯลฯ 

แลวนําองคประกอบเหลานั้นมาสรางเปนการควบคุมวิทยานิพนธตามลําดับข้ันในการทําวิทยานิพนธ 

หลังจากนั้นจะเปนข้ันตอนท่ี 2 นําไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535 หนา 13) การพัฒนาอีกวิธีหนึ่งตามแนวทางการศึกษาของ รุงรัชดา พรเวหะชาติ 

ไดพัฒนาการบริหารคุณภาพท้ังองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงศึกษาการพัฒนาการบริหาร

คุณภาพท้ังองคการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม

การศึกษามีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ข้ันตอนคือ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดและหลักการบริหาร

คุณภาพท้ังองคการโดยสัมภาษณผูบริหารศาลชั้นตนและผูพิพากษาท่ีผานการอบรมหลักสูตรผู

พิพากษาหัวหนาศาลเพ่ือพัฒนาผูพิพากษาหัวหนาศาล รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

และการศึกษาสภาพจริงจากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม 

  ข้ันตอนท่ี 2 เปนการสรางแบบจําลองเพ่ือสรางการบริหารคุณภาพท้ังองคการโดยการ

สังเคราะหแบบสัมภาษณจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 นํามาสรางเปนจําลองระบบบริหารคุณภาพท้ัง

องคการดวยการสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบเห็นดวยและไม

เห็นดวยใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

  ข้ันตอนท่ี 3 เปนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพท้ังองคกรโดยใชเทคนิคเดลฟายจาก

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหไดท่ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติการ ใชจําลองจากข้ันตอนท่ี 2 นํามาศึกษา

วิเคราะหและกําหนดระบบการบริหารคุณภาพท้ังองคการดวยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

  ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของการบริหารคุณภาพท้ังองคการเพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมของโดยผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ

กรรมการสถานศึกษา 

  ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปและนําเสนอการบริหารคุณภาพท้ังองคกรและจัดทาเปนรายงาน

ผลการวิจัยตอไป (รุงรัชดา พรเวหะชาติ, 2548)   
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 สวนสมุทรชํานาญไดพัฒนาการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมุงศึกษา

การบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมแบงการวิจัย 4 ข้ันตอน

คือ 

  ข้ันตอนท่ี 1 เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎี วิธีการ

บริหารโรงเรียนท่ีใชโรงเรียนเปนฐานและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบความคิดใน

การวิจัย 

  ข้ันตอนท่ี 2 เปนการสรางจําลองเพ่ือสรางการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานโดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบดวยการสรางเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นดวย

และไมเห็นดวยเพ่ือถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

  ข้ันตอนท่ี 3 เปนข้ันการพัฒนาบริหารสถานศึกษาท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดย

ใชเทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ 

  ข้ันตอนท่ี 4 เปนข้ันการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและ

กรรมการสถานศึกษา (สมุทร ชํานาญ, 2546) จากการศึกษาวิเคราะหในเรื่องนี้พอสรุปไดวาการสราง 

(model) นั้นไมมีขอกําหนดท่ีตายตัวแนนอนวาตองทําอะไรบาง แตโดยท่ัวไปจะเริ่มตนจากการศึกษา

องคความรู (intensive knowledge) เก่ียวกับเรื่องท่ีเราจะสรางใหชัดเจนจากนั้นจึงคนหาสมมุติฐาน

และหลักการของท่ีจะพัฒนาแลวสรางตามหลักการท่ีกําหนดข้ึน และนําสิ่งท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบ

ความเหมาะสมและหาคุณภาพของตอไปสวนการพัฒนามีการดาเนินการเปนสองตอนใหญคือการ

สราง และการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

 

2. 2  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

 

 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา

องคการและการจัดการ เพราะจะทําใหมีการปฏิบัติท่ีทําใหจุดมุงหมายขององคการบรรลุเปาหมาย ไม

วาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับโลก ภาวะผูนําลวนมี

ความสําคัญ เพราะกอใหเกิดผลท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัด ผูนําบางคนทําใหองคการท่ีเคยเฉ่ือยชา

เชื่องชา กลายเปนองคการท่ีมีความกระฉับกระเฉงวองไว แตผูนําบางคนทําใหองคการท่ีเคยมี

วิสัยทัศนกวางไกล มีสิ่งท่ีทาทายใหทําอยูตลอดเวลา กลายเปนองคการท่ีทํางานอยูแตในขอบเขต 

แคบ ๆ ขาดสิ่งเราใจแกผูปฏิบัติงานภายในองคการและคณะในองคการได 

 ความหมายของภาวะผูนํา 
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 Chemers (2003, p. 6) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอองคการ  

ซ่ึงผูนําใหความสําคัญกับความสามารถของสมาชิกในกลุม เพ่ือบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ

องคการ 

 Bratton, Grint and Nelson (2005, p. 24) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ี

สามารถชักชวนผูอ่ืนใหทําตามไดโดยใชปฏิสัมพันธของผูนําและผูตามภายในบริบทบางอยาง และ

แสดงความเทาเทียมของอํานาจ 

 DuBrin (2007) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและให

การสนับสนุนบุคคลเพ่ือบรรลุตามเปาหมายขององคการ Northouse (2007) ไดสรุปความหมายรวม

ของภาวะผูนําจากหลาย ๆ ความหมายไวดังนี้ 

  1) ภาวะผูนําเปนกระบวนการระหวางผูนําและผูตาม 

  2) ภาวะผูนําเก่ียวของกับอิทธิพลทางสังคม 

  3) ภาวะผูนําเกิดข้ึนในหลาย ๆ ระดับภายในองคการผานการเปนพ่ีเลี้ยง การสอนงาน

ในระดับบุคคล การสรางแรงบันดาลใจและการสรางแรงจูงใจ ในขณะสรางทีมสรางสายสัมพันธ 

อันเหนียวแนนจะจัดการขอขัดแยงตาง ๆ ในระดับทีมงาน รวมท้ังในขณะบมเพาะวัฒนธรรมการ

ทํางานและสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับองคการ 

 Daft (2008, p. 4, 2011, p. 5) กลาววา ภาวะผูนําเปนอิทธิพลของผูนําท่ีมีตอผูตามใน

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ ซ่ึงผูนําและผูตามมีความเห็นสอดคลองในจุดมุงหมายเดียวกัน 

 Yukl (2010) อธิบายอิทธิพลของผูนํ าตอความสําเร็จขององคการวา ผูนํา คือผู มี

ความสามารถและความรับผิดชอบท่ีจะอธิบายสถานการณท่ีองคการเผชิญอยูใหคนในองคการได

เขาใจ สรางวัตถุประสงคในอนาคต สรางแรงจูงใจใหคนอ่ืนทํางานจนสําเร็จ สรางความไวใจและ   

ความรวมมือจัดสรรการใชทรัพยากร และการทํางานพัฒนาความสามารถของผูตาม ติดตอสื่อสาร

สรางเครือขายกับกลุมตาง ๆ รอบองคการ สรางคุณคาและวัฒนธรรมการทํางานเปนตน  

 อิทธิพลของผูนําตอประสิทธิภาพขององคการ 

  -  ความเขาใจของผูตามตอเหตุการณตาง ๆ รอบตัว 

  -  การเลือกวัตถุประสงคและกลยุทธท่ีจะทํางานรวมกัน 

  -  แรงจูงใจของสมาชิกในกลุมท่ีจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

  -  ความไววางใจและการทํางานรวมกันในกลุมผูปฏิบัติงาน 

  -  การประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกัน 

  -  การจัดสรรทรัพยากรสําหรับกิจกรรมและวัตถุประสงคของงาน 

  -  การพัฒนาความสามารถและความม่ันใจของสมาชิกกลุม 

  -  การเรียนรูและการแบงปนความรูใหม ๆ ในกลุมสมาชิก 
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  -  การแจกแจงแรงสนับสนุนและความรวมมือจากภายนอก 

  -  การออกแบบโครงสรางและระบบการทํางาน 

  -  ความเชื่อม่ันและคุณคาท่ียึดถือในกลุมรวมกัน 

 Achua and Lussier (2010) ไดอธิบายวา ภาวะผูนําเก่ียวกับการมีอิทธิพลท่ีเก่ียวของกับ

สายสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม 

 มนูญ พรมรักษา (2554, หนา 11) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา (Leadership) คือ

พฤติกรรมของผูนําหรือผูบริหารท่ีสามารถกอใหเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจผูปฏิบัติงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือดวยความเต็มใจ เลื่อมใสศรัทธา เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายโดยใช

กระบวนการตาง ๆ หนาท่ีความสัมพันธและสถานการณ ซ่ึงผลสําเร็จของงานดูไดจากประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ของงาน ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ 

 ปราโมศ อิสโร (2554, หนา 20) ไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูนําท่ีมีอิทธิพลตอกลุมหรือผูปฏิบัติงาน ในการโนมนาว จูงใจใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจจน

บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 บุษยา วีรกุล (2558, หนา 8) กลาววา ภาวะผูนําคือกระบวนการหรือความสามารถของ

บุคคลในการใชอํานาจหรืออิทธิพล ท่ีทําใหผูอ่ืนยอมรับในคานิยมหรือวัตถุประสงคท่ีบุคคลนั้นชี้นํา 

และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความสําเร็จไดตามท่ีตองการ 

 จากความหมายท่ีกลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปความหมายของภาวะผูนําในภาพรวมได

วา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําโนมนาวและใชอิทธิพล (อํานาจ/บารมี) ตอคน  

(ผูตาม/ผูอ่ืน) ผานสายสัมพันธอันเหนียวแนนดวยความไววางใจและใหการสนับสนุนตามความ

เหมาะสมของบริบทท่ีเปนอยูเพ่ือบรรลุตามเปาหมายขององคการ  

 วิวัฒนาการของความรูเรื่องภาวะผูนํา 

 Daft (2011) สรุปวิวัฒนาการของภาวะผูนําตั้งแตระยะตนทศวรรษท่ี 20 มาจนถึงระยะ              

ท่ีเขาสูทศวรรษท่ี 21 มีประมาณสี่ยุค คือ 

 ยุคท่ี 1 ภาวะผูนําแบบมหาบุรุษ (Great Man Leadership) ประมาณ ค.ศ. 1900             

ถึงกลางทศวรรษ 1930 ในชวงนี้ภาวะผูนําเปนการชี้นําและตัดสินโดยผูนําอยางเด็ดขาด การศึกษา

ภาวะผูนําในชวงนี้ทําใหเกิดทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait Theory) ซ่ึงอธิบายถึงลักษณะของผูนําวา

ประกอบดวยลักษณะสําคัญอะไรบาง เนนเรื่องความสามารถในการจัดการ และเปนชวงกอนการเกิด

ระบบโครงสรางแบบองคการของรัฐ (Pre-bureaucratic Organization) 

 ยุคท่ี 2 ภาวะผูนําแบบหลักเหตุและผล (Rational Management) การศึกษาภาวะ

ผูนําชวงนี้ประมาณสามสิบกวาปคือ ค.ศ. 1935-1970 ทําใหเกิดกลุมทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 

(Behaviour Theory) และทฤษฎีตามเหตุการณ (Contingency Theory) สภาพองคการและการ
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ดําเนินงานเปนแบบแนวตั้งและมีโครงสรางองคการท่ีมีกฎเกณฑตาง ๆ แบบองคการของรัฐ             

การบริหารประกอบดวยหาสวนงาน คือ การวางแผน (Planning) การจัดแบงงาน (Organizing)           

การสรรหาบุคคลลงในตํ าแหน ง งาน (Recruiting)การชี้ นํ า  (Directing)  และการควบคุม 

(Controlling) 

 ยุคท่ี 3 ภาวะผูนําแบบการสรางกลุมทํางาน (Team Leadership) ในชวงระหวาง ค.ศ. 

1980 ถึงปลายทศวรรษ 1990 การบริหารงานตาง ๆ เนนการใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา และการ

ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพการผลิต สภาพในองคการเปนแนวนอนมากข้ึน การบังคับบัญชามีข้ันตอน

นอยลง และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ มีมากข้ึน 

 ยุคท่ี 4 ภาวะผูนําแบบการเรียนรู (Learning Leadership) เริ่มตั้งแตปลายทศวรรษท่ี 

20 เปนตนมา ความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารรุดหนาไปมาก สังคมมนุษยเขาสูยุคการ

เปลี่ยนแปลงท่ีฉับไว เพราะการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วของขอมูล ภาวะผูนํามีการเปลี่ยนแปลงไปสูการ

สนับสนุนใหผูอ่ืนไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มท่ี และเปดโอกาสใหไดใชความคิดในการทํางาน

รวมกันกับผูนํา สถานภาพขององคการจะพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูและสามารถปรับใหทัน

การเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ท่ีมา : Daft, R.L. (2011). Leadership (5th ed.). Singapore : South – 

Western, Cengage Learning. (p.21) 

 วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนํา 

 Daft (2011) สรุปวิวัฒนาการของการศึกษาทฤษฎีตาง ๆ เรื่องภาวะผูนําวามีจุดเริ่มตนจาก 

“ ทฤษฎีมหาบุรุษ” (The Great Man Theory) และสังคมมนุษยก็มีการพัฒนารูปแบบของการเปน 

ผูนํามาตลอดจนมาถึงในตนทศวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนยุคของขาวสาร (Information age) และการแพทย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการก็ไดสรางทฤษฎีภาวะผูนําใหม ๆ (Emerging Leadership 

Theories) ใหทันกับสังคมโลกท่ีเปลี่ยนไป โดยภาวะผูนําแบบใหมมีหนาท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูอ่ืน

ในองคการและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theories) เปนจุดเริ่มตนและเปนพ้ืนฐานความรูของทฤษฎี

ภาวะผูนํา การศึกษาในชวงแรกมีความคิดท่ีวาผูนําสวนมากคือผูชาย เปนผูท่ีเกิดมาพรอมดวย

คุณสมบัติ พรสวรรค และความสามารถของผูนําท่ีมีมาแตกําเนิดและมีมากกวาคนอ่ืน ๆ ในองคการ

ของรัฐ กลุมคนท่ีผลักดันเพ่ือสังคม องคการศาสนา หนวยงานทหาร องคการเหลานี้ลวนมีหลักคิด

เก่ียวกับผูนําในแนวนี้คือ ผูนําเปนผูท่ีมีอิทธิพลอันเนื่องมาจากลักษณะในตัวและความสามารถทําให

ผูอ่ืนทําตาม 

 ทฤษฎีดานลักษณะ (Trait theories) ทําการศึกษาลักษณะของผูนําท่ีมีชื่อเสียงและผลงาน

เปนท่ีรูจักยกยองอยางมาก วาบุคคลเหลานี้มีลักษณะท่ีพิเศษอยางไรท่ีตางไปจากคนอ่ืน ๆ ท่ีทําให
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พวกเขาสามารถสรางผลงานความสําเร็จท่ียิ่งใหญเหลานั้นได ทฤษฎีกลุมนี้ถูกบันทึกไวมากในชวง

ทศวรรษ 1920 

 ทฤษฎีดานพฤติกรรม (Behaviour theories) เกิดตอมาจากการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ

ผูนําไมสามารถคนหากลุมลักษณะเพ่ือใชอธิบายลักษณะผูนําในทุก ๆ สถานการณไดดังนั้นในชวง

ทศวรรษ 1950 นักวิชาการจึงหันมาศึกษาพฤติกรรมของผูนําวาพวกเขาทําอยางไรจึงประสบ

ความสําเร็จและทําใหคนอ่ืน ๆ ยอมรับใหเปนผูนํา แทนการศึกษาแบบเดิมท่ีลักษณะของผูนํา 

งานวิจัยกลุมนี้ศึกษาพฤติกรรมของผูนําท่ีมีตอผูวาผูนําทําอยางไรจึงมีประสิทธิภาพ (Effective 

Leadership) หรือไมมีประสิทธิภาพในการนํา (Ineffective leadership) 

 ทฤษฎีดานเหตุการณ (Contingency theories) เปนกลุมทฤษฎี ท่ีนักวิชาการ 

ในชวงตอมามีการศึกษาวาบริบทท่ีแวดลอม และตัวแปรดานสถานการณในขณะนั้นมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของผูนํา หลักการคิดท่ีสําคัญท่ีทําใหมีการศึกษาทฤษฎีในกลุมนี้คือ การพบวาผูนําสามารถ

วิเคราะหสถานการณท่ีตนเผชิญอยูในขณะนั้น และปรับพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาวะผูนํา 

ของตนเอง ทฤษฎีในกลุมนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา ทฤษฎีดานสถานการณ (Situational theories) ทฤษฎี

กลุมนี้เนนความรูท่ีวาภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไมไดถาปราศจากอิทธิพลท่ีมาจากสถานการณ และปจจัย

แวดลอมตาง ๆ 

 ทฤษฎีเรื่องอิทธิพล (Influence theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีศึกษากระบวนการสราง

อิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม โดยมีหัวขอท่ีสําคัญคือ ภาวะผูนําแบบสรางแรงจูงใจ (Charismatic 

leadership) อันเกิดมาจากผูนําท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีดึงดูดใจ (Charismatic leader) อิทธิพลและ

อํานาจของผูนําท่ีมีตอผูตามไมไดมาจากตําแหนงแปลมาจากคุณสมบัติและบุคลิกพิเศษท่ีผูนํามีอยูใน

ตัว หัวขอสําคัญท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีกลุมนี้คือ การเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน และวัฒนธรรมองคการ 

 ทฤษฎีความสัมพันธ (Relational theories) ตั้งแตทศวรรษ 1970 เปนตนมานักวิชาการ

ใหความสนใจกับการศึกษาความสัมพันธ อิทธิพล และการปฏิบัติตอกันระหวางผูนําและผูตามใน

ความสัมพันธแตละประเภท ประเด็นสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ ภาวะผูนําเปนกระบวนการสราง

ความสัมพันธแบบมีสวนรวมระหวางผูนํากับผูตามท้ังหมดในกลุมและศึกษาวาภาวะผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพในกลุมผูตามในแนวกวางระหวางกลุมตาง ๆ จะมีลักษณะอยางไร โดยไมไดมุงไปศึกษา

พฤติกรรมหรือบทบาทของผูนําอยางเดียว ท่ีมา : Daft, R. L. (2011). Leadership (5th ed., 

International edition) Singapore : South – Western, Cengage Learning. (p. 19-22) 

 ทฤษฎีดานลักษณะ (Trait theories) 

 ทฤษฎีลักษณะของผูนํามุงศึกษาวาผูนําท่ีดีจะมีลักษณะอยางไรบางจุดเริ่มตนมาจากทฤษฎี

มหาบุรุษ (The great man theory) Lussier and Achua (2013) ซ่ึงเสนอวาผูนําคือ ผูท่ีเกิดมา

พรอมกับคุณสมบัติของความเปนผูนํา ซ่ึงทําใหผูนําเหลานี้มีลักษณะพิเศษท่ีไมเหมือนบุคคลธรรมดา
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ท่ัวไปซ่ึงเปนผูตาม ทฤษฎีในกลุมนี้พยายามคนหาลักษณะผูนําท่ีดีและมีความสามารถวาควรจะเปน

อยางไร ทฤษฎีลักษณะผูนําเปนทฤษฎีระยะแรกของการศึกษาเรื่องภาวะผูนําและเปนพ้ืนฐานความรู

ของวิชานี้ ถึงแมจะมีการศึกษาลักษณะของผูนํามาอยางนอย 80 กวาปแลว ในปจจุบันก็ยังมี

การศึกษาเรื่องนี้อยู เชนกัน สิ่ ง ท่ีนักวิจัยศึกษาลักษณะผูนํา ศึกษาในเรื่องนี้ คือ บุคลิกภาพ 

ความสามารถทางรางกาย ลักษณะท่ีเก่ียวของกับสังคม และลักษณะท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

คําสําคัญและความหมายของคําในทฤษฎีกลุมนี้ ไดแก 

  - บุคลิก (Characteristics) หมายถึง นิสัยหรือสิ่งท่ีแสดงความเปนตัวตนของบุคคล 

  - ลักษณะ (Traits) หมายถึง บุคลิกท่ีเดนชัดของบุคคลหรือสิ่งท่ีปรากฏกับบุคคลนั้น

เสมอหรือสิ่งท่ีบุคคลนั้นทําเปนประจํา 

  - บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ของบุคคลท่ีรวมกันทําใหเกิด

เปนพฤติกรรม 

  - รูปแบบของบุคลิกภาพ (Personality profile) หมายถึง ตัวแบบท่ีใชพิจารณา

ลักษณะเดนและลักษณะดอยของบุคคล 

  - ความเชี่ยวชาญ-ชํานาญ (Skills) หมายถึง ความสามารถจากการเรียนรู 

 ความหมายของภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Traits Leader) 

 ผูนําเชิงคุณลักษณะเปนการพิจารณาจากลักษณะภายนอกคือบุคลิกภาพ ในเชิงปฏิสัมพันธ

ระหวางกันของผูปฏิบัติงานในกลุม ผูนําเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม

และการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานคนอ่ืนในกลุม มีนักวิชาการไดใหความหมายของผูนํ า                       

เชิงคุณลักษณะไวดังนี้ 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะไววา 

ลักษณะเริ่มแรกของผูนําเปนรายบุคคลในแงคุณลักษณะของบุคลิกภาพท่ีผูนั้นมีและกอใหเกิด

ความสามารถในการนําข้ึน เชน คุณลักษณะดานสติปญญา ดานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพการเลี้ยงดูในวัยเยาว ลําดับท่ีการเปนลูกของครอบครัว ไมมีคุณลักษณะใดเพียงอยางเดียวท่ี

สามารถ  ชี้ชัดถึงความแตกตางระหวางคนเปนผูนํากับคนท่ีไมใชผูนําไดชัดเจน 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 172) ไดใหความหมายของคําวาภาวะผูนํา                    

เชิงคุณลักษณะไววา คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสําคัญแตกตางกันไปตามสถานการณ เชน ริเริ่ม

สรางสรรค มีสวนใหผูนําประสบความสําเร็จในสถานการณหนึ่ง แตอาจไมเก่ียวของกับความสําเร็จ

ของผูนําท่ีอยูในสถานการณซ่ึงแตกตางออกไป 

 สุวัฒน จุลสุวรรณ (2554, หนา 153) ไดใหความหมายของคําวาภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ

ไววา การมีคุณลักษณะท่ีเฉพาะ 6 ประการ ไดแก  
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  1) คุณลักษณะทางดานรางกาย (Physical Characteristics)  ประกอบดวย                   

ความแข็งแรง รูปราง ความสูง น้ําหนัก จากการศึกษาตอมาพบวา ความสัมพันธระหวางความเปน

ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทางรางกายใหผลลัพธท่ีขัดแยงกัน 

  2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ประกอบดวย การศึกษา 

สถานะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม พบวา บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีดี จะทําใหเกิดการไดเปรียบตอการเขาสูสถานะของความเปนผูนํา และจากกาวเขาสูผูนํา              

ในระดับท่ีสูงไดมากกวาผูนําท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีต่ํากวา และผูนําท่ีมีการศึกษาดีจะมี

โอกาสเขาสูตําแหนงของผูนําไดมากกวา 

  3) คุณลักษณะสติปญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) เปนลักษณะ

ของผูนําท่ีมีความรู มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสารท่ีคลองแคลว มีไหวพริบดี 

คุณสมบัติเหลานี้จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีบงชี้ความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  4) คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูนําทางดาน

บุคลิกภาพ ประกอบดวย ความเชื่อม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย ความอดทนตอสภาวการณอันตึง

เครียด การควบคุมอารมณ ความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉงตื่นตัว ความเปนผูริเริ่ม 

ความสามารถในการปรับตัว และความเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกเปดเผย 

  5) คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (Task-related Characteristics)                      

เปนคุณลักษณะของผูนําท่ีมีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถแกปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

  6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) เปนคุณลักษณะของผูนําท่ีถูก

พิจารณาวาเปนรากฐานท่ีสําคัญตอความสําเร็จในการเปนผูนํา ประกอบดวย ความสามารถในการ

ประสานความรวมมือ ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถในการเขาสังคมและทักษะ

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถดานการสื่อสาร 

 สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ เปนภาวะความเปนผูนําท่ีข้ึนอยูกับบุคลิกภาพ 

ลักษณะของบุคคล และความสามารถของคน ซ่ึงจะไมพบในตัวบุคคลท่ีไมใชผูนํา คนท่ีเปนผูนําจะมี

ลักษณะเฉพาะดานบุคลิกภาพ อารมณและจิตใจ ความตองการและคานิยมท่ีแตกตางกับคนไมเปน

ผูนํา ซ่ึงอาจไดมาตั้งแตกําเนิดและสามารถเรียนรูไดในภายหลัง จากการศึกษาเรียนรูและสั่งสม

ประสบการณ การฝกฝน จึงทําใหผูนํามีลักษณะท่ีโดดเดนกวาบุคคลท่ัวไปในดานตาง ๆ จนกระท่ัง            

ทําใหบุคคลท่ีเปนผูรวมงานมีความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา และมีความยินดีใหความรวมมือและ

ปฏิบัติตามดวยเปนอยางดี แตไมแนนอนวาจะตองมีประสิทธิภาพ ผูนําท่ีมีคุณลักษณะแบบหนึ่งเฉพาะ

ตนอาจมีประสิทธิภาพไดในสถานการณหนึ่ง แตในอีกสถานการณหนึ่งไมมีประสิทธิภาพก็ได 

 งานของราลฟ สตอกดิลล (Ralph M. Stogdill) 
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 งานวิจัยท่ีสําคัญทางดานทฤษฎีลักษณะผูนําคือ Ralph M. Stogdill (1904-1978) ซ่ึงเปน

ท่ีรูจักและใชอางอิงโดยนักวิชาการตอ ๆ มาในเรื่องทฤษฎีดานลักษณะ งานแรกเปนการรวบรวม

งานวิจัยจํานวน 124 งานเก่ียวกับลักษณะผูนําท่ีเขียนในชวง ค.ศ. 1904 ถึง 1948 (Stogdill,  

p. 1948) สรุปวาผูนําคือ คนท่ีมีสามารถในการชวยใหกลุมคนท่ีเชื่อฟงสามารถทํางานประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ลักษณะกลุมคนท่ีเปนผูนําคือ ความฉลาด ความเอาใจใสความตองการ

ของผูอ่ืน เขาใจในภาระงาน การรับรูและการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง มีความม่ันใจในตนเองและ

ความตองการรับผิดชอบและมีตําแหนงท่ีมีอํานาจและการควบคุม แตงานวิจัยชิ้นแรกของสตอกดิลลก็

สรุปไมไดวาผูนําจะตองลักษณะสําคัญอยางแนนอนก่ีประการจึงจะเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ สต

อกดิลล จึงสรุปวาลักษณะผูนํานั้นสําคัญตอการทําใหบุคคลเปนผูนําแตสวนประกอบอ่ืน ๆ ก็มีความ

เก่ียวของตอผูนําดวย คือ ลักษณะและบุคลิกและเปาหมายของผูตาม 

 ขอสรุปจากงานของสตอกดิลลท่ีเขียนถึงความสําคัญของปจจัยแวดลอมและมุมมองอ่ืน ๆ

นอกเหนือไปจากลักษณะผูนําทําใหนักวิชาการในชวงทศวรรษ 1950 เริ่มสนใจศึกษาพฤติกรรมของ

ผูนํา และทําใหเกิดการคิดคนทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา และทฤษฎีดานสถานการณแวดลอมตาง ๆ 

ตามมาแตการศึกษาเรื่องลักษณะของผูนําก็ไมไดถูกละท้ิงไปท้ังหมด ยังมีงานวิจัยของนักวิชาการ                 

ท่ีศึกษาลักษณะของผูนํามาโดยตลอด เชน Stogdill ไดทําการศึกษาลักษณะผูนําอีกครั้งโดยรวบรวม

งานตาง ๆ ของนักวิชาการท่ีศึกษาลักษณะผูนําจํานวน 163 งานท่ีเขียนในชวง ค.ศ. 1949 ถึง 1970  

(Stogdill : 1974) มีขอมูลนํามาใชสรุปลักษณะของผูนําไดชัดเจนกวางานแรก โดยไดอธิบายลักษณะ

ของผูนําท่ีประสบความสําเร็จแตงานนี้ก็ไมสามารถสรุปไดวาลักษณะผูนําท่ีดีซ่ึงสามารถใชเปนทฤษฎี

ไปอธิบายไดทุกสถานการณวาผูนําท่ีดีตองเปนพูดท่ีมีลักษณะตาง ๆ เปนรูปแบบท่ีแนนอนอยางไร 

งานของสตอกดิลลชุดนี้ยังสรุปเปนทฤษฎีชัดเจนไมได แตสตอกดิลลพบวาผูนําท่ีดีจะเปนผู ท่ีมี

คุณสมบัติในตนเองในกลุมตอไปนี้  

 ลักษณะ (Traits) ไดแก การปรับตัวไดดี สนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว ชอบทํางานใหสําเร็จ 

ตื่นตัวอยูเสมอ ใหความรวมมือกับผูอ่ืน ตัดสินใจทันเหตุการณ พ่ึงพาได ชอบการมีอํานาจ มีพลังในตัว

มาก ม่ันใจในตนเอง ไมละท้ิงปญหา มีความพากเพียร อดทนตอความกดดัน เต็มใจทําหนาท่ีท่ีตอง

รับผิดชอบ 

 ความเชี่ยวชาญ-ชํานาญ (Skills) ไดแก เฉลียวฉลาด จับประเด็นตาง ๆ ไดรวดเร็ว                     

มีความคิดสรางสรรค รูกาลเทศะ พูดคุยไดดี มีความรูในงานท่ีทํา ทํางานเปนระบบ ชักชวนผูอ่ืนได 

เขาสังคมไดดี 

 นักวิชาการคนอ่ืน ๆ ท่ีไดศึกษางานของสตอกดิลล เสนอวามีขอสรุปท่ีสําคัญสองประการ

ท่ีมาจากงานของสตอกดิลลชิ้นนี้คือ ขอแรกผูนําไมไดมีลักษณะใดใดท่ีพิเศษมากไปกวาผูตามเพราะ 

ในกลุมของผูตามก็จะพบผูท่ีมีรางกายท่ีสมบูรณและสงางาม เฉลียวฉลาด เขาสังคมเกง และมีความ
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ทะเยอทะยานเชนเดียวกับผูนําท่ีเปนผูบังคับบัญชา และขอสองบุคลิกของผูนําท่ีพบในงานวิจัยคือ 

ความฉลาด ความคิดริเริ่ม การเผชิญความเครียดไดดีความรับผิดชอบความเปนมิตรและความตองการ

เปนผูนํามีความเก่ียวของอยูบางกับการประสบความสําเร็จในหนาท่ีผูนําหมายความวาบุคคลท่ีฉลาด 

ตั้งใจทํางาน มีจริยธรรมสูง เปนมิตรกับผูอ่ืนหรือเต็มใจรับผิดชอบงานอยูเสมอมักเปนผูนําท่ีประสบ

ความสําเร็จในการทําใหผูอ่ืนเชื่อถือและยอมปฏิบัติตามเปาหมายจนสําเร็จไดมากกวาบุคคลท่ีฉลาด

นอยกวา ไมขยันทํางานเทาไมอดทนหรือไมชอบเปนผูออกคําสั่งผูอ่ืน (Hughes, Ginnett, and 

Curphy, 2009, p. 203-204) สตอกดิลลสรุปวา การมีลักษณะตาง ๆ เหลานี้ทําใหผูนํามีโอกาสสูงท่ี

จะทํางานในหนาท่ีของตนเองไดสําเร็จ แตการท่ีบุคคลมีลักษณะเหลานี้อยูในตัวไมสามารถใชเปนสิ่งท่ี

ตัดสินไดวาบุคคลนั้นเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมา: 1. Stogdill, (1974). Handbook of 

leadership : A survey of the literature. New York, NY: Free Press. 2. Yukl, G. (2010). p. 

46 Leadership in organizations. Upper Saddle River, NJ : Pearson.  

 ลักษณะเดนหากลุม (The Big Five Traits) 

 เนื่องจากงานวิจัยดานลักษณะของผูนํามีอยูเปนจํานวนมากตั้งแตทศวรรษ 1920 เปนตน

มาจึงมีความพยายามของนักวิชาการท่ีจะรวบรวมความรูท่ีไดจากการศึกษาใหเปนหมวดหมูเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจไดชัดเจนข้ึน ตัวแบบลักษณะเดนหากลุมนี้มีรายงานไวครั้งแรกตั้งแตกลางทศวรรษ 1920 

และมีการศึกษาซํ้าเพ่ือยืนยันผลการศึกษาในป ค.ศ. 1934 และตอจากนั้นมาก็มีนักวิชาการศึกษาเรื่อง

ลักษณะเดนหากลุมนี้มากมายตําราเรียนเรื่องภาวะผูนํานิยมใชงานของ Hogan (1991) และ Hogan, 

Curphy and Hogan (1994) ลักษณะเดนหากลุมไดแก 

  1) ความชอบเปนผูนํา หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน สนุกสนานกับการพูดคุยและสังสรรคในกลุมสังคมตาง ๆ มีความม่ันใจในตัวเอง 

รวมท้ังมีความตองการหรือความชอบท่ีจะทํางานในตําแหนงท่ีมีอํานาจและอิทธิพลตอผูอ่ืน สามารถ

ควบคุมสถานการณได      

  2) ความมีสติม่ันคง หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการทํางานดวยความ

รับผิดชอบเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืน ๆ ทํางานอยางสมํ่าเสมอจนกระท่ังเกิดผลสําเร็จ มุงม่ันใสใจในผลสําเร็จ

ของงานเปนสําคัญ มีหลักเกณฑและระเบียบวินัยในการทํางานท่ีตนเองปฏิบัติตาม มีจิตใจและความ

สนใจในจริยธรรม     

  3) ความเปนมิตรกับผู อ่ืน หมายถึง ระดับความสามารถท่ีจะเขากับผู อ่ืนไดดี                     

สรางความสัมพันธท่ีเปนมิตรกับผูอ่ืนไดงาย ใหความรวมมือ อารมณดี ใหอภัยในความผิดของผูอ่ืน               

มีจิตใจออนโยนและมีเมตตากรุณา 

  4) การปรับตัวไดดี หมายถึง ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงท่ี                  

สงบ และมีความม่ันคงในใจ ผูนําท่ีมีความสามารถดานนี้สูงจะเปนผู ท่ีอดทนและทํางานไดดี                       
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ในสถานการณท่ีมีความเครียดมาก ไมหวั่นไหวโกรธเคืองกับคําวิพากษวิจารณ และไมเก็บเอาความผิด

หรือความลมเหลวมาคุณคิดในทางลบตลอดเวลา สามารถสรางและรักษาความสัมพันธท่ีดีมีประโยชน

กับตนเองและผูอ่ืน 

  5) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ระดับความสามารถในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ ไดรวดเร็ว

และกวางขวาง มีความสนใจเรื่องตาง ๆ รอบตัวเกือบทุกดาน เชน ศิลปะะวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา 

กิจกรรมตาง ๆ มีความคิดเปดกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือนํามาพัฒนาความรูของตนเอง 

มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการมาก ชอบเดินทางเพ่ือศึกษาหาความรูในโลกกวาง สนใจและใฝรู

ดวยการคนควาอานหนังสือเพ่ือพัฒนาความรูและความคิดของตนเอง ท่ีมา : Hogan, Curphy, & 

Hogan, (1994), pp. 493-504 

 งานเขียนของ Lussier  Achua (2013) รวบรวมความรูเรื่องลักษณะของผูนําท่ี                          

มีประสิทธิภาพท่ีมาจากงานวิจัยของนักวิชาการตาง ๆ และสรุปวาผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมีลักษณะ

สําคัญเกาประการคือ ความชอบเปนผูนํา ความใสใจในผูอ่ืน ความมีสติม่ันคง พลังในตัวมาก ความ

ม่ันใจในตัวเอง การมีคุณธรรม-จริยธรรม ความสามารถควบคุมตนเอง ความเฉลียวฉลาด ความ

ยืดหยุน ลัลเซียรและแอชชัว เรียกกลุมลักษณะนี้วาเปน ลักษณะเกาประการของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Nine Traits of Effective Leaders) ท่ีมา : Lussier, & Achua, (2013), p. 48 

 ทฤษฎีดานพฤติกรรม (Behaviour theories) 

 ความหมายของภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership) 

 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมเปนแนวคิดท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของผูนําท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการนําใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการนั้น มีนักวิชาการไดใหความหมายของภาวะ

ผูนําเชิงพฤติกรรมไวดังตอไปนี้ 

 Likert (1967, p. 26-127) ไดพัฒนาแนวคิดของมหาวิทยาลัยมิชิแกนใน ค.ศ. 1961 โดย

ไดนําแนวคิดพฤติกรรมผูนําแบบมุงคนและแบบมุงงานมาทําการวิจัย แบงเปน 4 ระบบ คือ 

พฤติกรรมผูนําเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Exploitative Autocratic) พฤติกรรมผูนําแบบเผด็จการอยาง

มีเมตตา (Benevolent Autocratic) พฤติกรรมผูนําแบบปรึกษาหารือ (Consultative) พฤติกรรม

ผูนําแบบ             มีสวนรวม (Participative) แลวนํามาวางเรียงกันเปนแนว เริ่มตนตั้งแตผูนําแบบ

เผด็จการไปจนถึงผูนําแบบมีสวนรวม 

 นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) นําโดย Likert, Lunenburg and 

Ornstein (1996, p. 128-129) ใชกลยุทธในการศึกษาภาวะผูนําท่ีแตกตางจากความคิดของ                       

Kurt Lewin ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ไดศึกษาภาวะผูนําโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผูนําและ

ผูตามกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไดระบุพฤติกรรมผูนําไว 2 แบบ คือ ผูนําท่ีมีพฤติกรรม
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แบบมุ งคน (Employee-centered Leader Behavior)  และผูนํ า ท่ี มีพฤติกรรมมุ งงาน                           

(Job-centered Leader Behavior) 

 วิภาดา คุปตานนท (2544, หนา 242-247) ใหแนวคิดและความหมายของภาวะผูนํา                      

เชิงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิภาพตามท่ีผูนําตองการ ผูนําแตละ

คนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป 

 มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University, อางถึงใน มัลลิกา ตนสอน, 2544, 

หนา 52) ไดสรุปวา ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบงไดเปน 2 ดาน คือ  

  1) พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation Structure) ท่ีผูนําใหความสําคัญกับ

กฎเกณฑ การบังคับบัญชาเนนบทบาทหนาท่ีตามตําแหนง และเนนผลงานท่ีเกิดจากการทํางานตาม

โครงสราง  

  2) พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการ                 

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปฏิบัติงานและมีสวนรวมในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  

 ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 327-328) ใหแนวคิดพฤติกรรมของผูนําท่ีเกิดข้ึนจริงรากฐาน              

ของวิธีการศึกษาเชิง “สไตลความเปนผูนํา” คือความเชื่อวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะใชสไตลบางอยาง

เพ่ือท่ีจะนําบุคคลและกลุมบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ภายใตขอบกพรองบางอยางของการศึกษา               

เชิงคุณลักษณะ นักวิจัยไดหันเหไปพิจารณาพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแบงแยกระหวางผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพเหมือนกับทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ พฤติกรรมเหลานี้จะถูกมองวา

เปนการประยุกตใชไดโดยท่ัวไป โดยไมคํานึงถึงสถานการณท่ีผูนําไดประเชิญอยู 

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2556, หนา 109) ใหแนวคิดและความหมายภาวะผูนําเชิง

พฤติกรรม ท่ีทํางานใหสําเร็จโดยทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุขและพึงพอใจ เนนท่ีพฤติกรรมผูนําใน

ดานการทํางานและพฤติกรรมการรักษาสัมพันธภาพกับกลุม 

 จากความหมายท่ีไดกลาวมาสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม คือ การใชพฤติกรรมใน

การบริหารงานท่ีแสดงออกโดยการใชอิทธิพลระหวางบุคคล ไมวาจะเปนการใชอํานาจหรือบริหาร

จัดการ เพ่ือกระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืนทําสิ่งตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

นั้นข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูนําในองคการนั้น ๆ 

 ภาวะผูนําแบบคุมอํานาจกับภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ (Autocratic approach 

versus democratic approach) 

 ในชวงปลายทศวรรษ 1930 Kurt Zadek Lewin (1890-1947) และคณะ Lewin, 

Lippett and White (1939) แหงมหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวา (University of lowa) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดศึกษาพฤติกรรมการนําในสามรูปแบบคือ 1. การนําแบบคุมอํานาจ (Autocratic 

approach) หมายถึง ผูนําเปนผูมีสิทธิ์ขาดในการใชอํานาจออกคําสั่ง 2. การนําแบบกระจายอํานาจ 
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(Democratic approach) หมายถึง ผูนํากระจายอํานาจไปใหผูอ่ืนรวมกันตัดสินใจ 3. การนําแบบ             

ไมมีหัวหนา (Laissez-faire approach) หมายถึง ผูนําปลอยใหคนในกลุมจัดการเรื่องตาง ๆ เอง               

โดยไมเขาไปยุงเก่ียว โดยผลการศึกษานั้นนํามาปรับใชในการศึกษารูปแบบการนําของผูบริหาร            

การนําแบบไมมีผูนํานั้นใชไมไดดีในการบริหารงานท่ัวไปและในองคการ การนําผลการศึกษาของ 

Lewin, Lippett and White (1939) มาใชเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูนําจึงประกอบดวยลักษณะ

ของการทํางานสองแบบคือ 

  1) รูปแบบภาวะผูนําท่ีคุมอํานาจ (Autocratic leadership style) คือ ผูนําท่ีทํางาน

แบบกลุมอํานาจไว กับตนเองตามตําแหนงหนา ท่ี ท่ีไดรับ และใช อํานาจนั้นในการควบคุม

ผูใตบังคับบัญชาจากการใหรางวัลหรือลงโทษ ทํางานแบบตัดสินใจดวยตนเองคนเดียว ออกคําสั่งหรือ

ใหผูอ่ืนทําตามและควบคุมการทํางานอยางใกลชิด 

  2) รูปแบบภาวะผูนําท่ีกระจายอํานาจ (Democratic leadership style) คือ ผูนํา           

ท่ีทํางานแบบกระจายอํานาจไปใหผูอ่ืน สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวมจากทุกคน ใชวิธีการ

ตัดสินใจรวมกัน ความสําเร็จของงานข้ึนกับการใชความสามารถของผูใตบังคับบัญชา และใชอํานาจ

อิทธิพลท่ีมาจากความยอมรับท่ีผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชามากกวาการใชอํานาจในตําแหนง 

 ภาวะผูนําแบบมุงกฎเกณฑกับภาวะผูนําแบบมุงความหวงใย (Initiating-structure 

versus consideration leadership) 

 ในชวงทศวรรษ 1950 มีงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับวาเปนพ้ืนฐานสําคัญของทฤษฎีดาน

พฤติกรรมของผูนําศึกษาโดยนักวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยในรัฐโอไฮโอ ( The Ohio state University) 

การศึกษาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ (LBDQ-Leader Behavior Description Questionnaire) 

Hemphill and Coons (1957) ท่ีออกแบบคําถามเพ่ือวัดวาผูนํามีพฤติกรรมการนําในรูปแบบใดบาง 

ผูวิจัยรวบรวมพฤติกรรมของผูนําประมาณ 1,800 ตัวอยาง แลวเลือกจัดกลุมลงจนไดเปนพฤติกรรม

ของผูนําประมาณ 150 ขอ ซ่ึงจัดวาเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีดี นําขอมูลนี้ไปใชในแบบสอบถามและ

เก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานอยูในหนวยงานของทหารและหนวยงานของพลเรือน 

ขอมูลท่ีเก็บมาไดนี้นําไปทดสอบโดยวิธีทางสถิติ (Factor analysis) เพ่ือแสดงพฤติกรรมของ 

ผูบังคับบัญชาของผูตอบแบบสอบถามผลการศึกษาแสดงวาพฤติกรรมของผูนําในความคิดของ

ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถามนั้นจัดไดเปนสองกลุมคือ 

 พฤติกรรมการนําแบบมุงกฎเกณฑ หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีบุคคลซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา

ให ความสําคัญกับการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย และมีพฤติกรรมสวนใหญท่ีเก่ียวของกับการ

ทํางาน เชน สนใจการกําหนดเปาหมายระยะเวลาทํางาน สรางกฎระเบียบการทํางานใหคนอ่ืนๆ           

ทําตาม กําหนดเกณฑการวัดผลงาน และใชการสื่อสารเพ่ือทําผลงานใหเสร็จตามปริมาณและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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การมุ่งกฎเกณฑ ์
ตํ่า สูง 

 พฤติกรรมการนําแบบมุงความหวงใย หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีบุคคลซ่ึงเปนหัวหนา           

ใหความสําคัญกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาของตนเองมาก มีความ

หวงใยตอความสัมพันธของตนเองกับผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังใสใจกับความตองการและความพอใจ  

ในงานของผูใตบังคับบัญชา ใหเวลากับการรับฟงปญหาและการใหคําปรึกษาเพ่ือแกไขปญหา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการนําจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอตัวแบบ 

  ภาวะผูนําท่ีศึกษาโดย The Ohio State Universityภาวะผูนําสี่แบบ สองมิติ 

ท่ีมา : 1. Halpin, & Winer, (1957, p. 39-51  2. Bratton, Grint, & Nelson, (2005), p. 155 

 

 แสดงผลการศึกษาโดยนักวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอ (The Ohio State 

University) ซ่ึงสรุปมิติสองดานของพฤติกรรมคือ การมุงกฎเกณฑและการมุงความหวงใยนั้นเปนอิสระ

ไมข้ึนตอกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอวาพฤติกรรมของผูนําท้ังสองประเภทมีความยืดหยุนและเปลี่ยนไปได

ตามสถานการณ ทําใหสามารถเกิดพฤติกรรมของผูนําจากตัวแปรสองประเภทนี้ไดสี่แบบคือ กลุมท่ีหนึ่ง

มุงกฎเกณฑสูงและมุงความหวงใยสูง กลุมท่ีสองมุงกฎเกณฑสูงและมุงความหวงใยต่ํา กลุมท่ีสามมุง

กฎเกณฑต่ําและมุงความหวงใยสูง และกลุมท่ีสี่มุงกฎเกณฑต่ําและมุงความหวงใยต่ํา 

 งานวิจัยตอมาเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูนําตามงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอ 

แสดงวาหากใชตัวชี้วัดผลงานเปนอัตราการลาออกหรือจํานวนเรื่องรองทุกข ผูบังคับบัญชาท่ีมีพฤติกรรม

การนําแบบมุงความหวงใยจะมีผลดีตอความพอใจในงานของผูใตบังคับบัญชามากกวาผูบังคับบัญชา            

ท่ีมีพฤติกรรมการนําแบบมุงกฎเกณฑ แตในงานวิจัยท่ีใชตัวชี้วัดผลงานเปนปริมาณงานท่ีไดหรือ

ประสิทธิผลของงาน ผูบังคับบัญชาท่ีมีพฤติกรรมการนําแบบมุงกฎเกณฑจะไดคะแนนเรื่องประสิทธิภาพ

3 

ความหวงใยสูง 

และ 

การมุงกฎเกณฑต่ํา 

1 

ความหวงใยสูง 

และ 

การมุงกฎเกณฑสูง 

4 

ความหวงใยต่ํา 

และ 

การมุงกฎเกณฑต่ํา 

2 

ความหวงใยต่ํา 

และ 

การมุงกฎเกณฑสูง 
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การทํางานมากกวาผูบังคับบัญชาท่ีมุงความหวงใยจะไดคะแนนประเมินประสิทธิภาพความเปนผูนําจาก

ผูใตบังคับบัญชาสูงในขณะท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีพฤติกรรมการนําต่ําท้ังสองมิติจะไดคะแนนประเมิน

ประสิทธิภาพในการเปนผูนําในระดับต่ําจากผูประเมินท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา 

 

 ภาวะผูนําแบบมุงคนกับภาวะผูนําแบบมุงงาน (People-oriented versus task-

oriented leadership) 

 การศึกษาทฤษฎีนี้เกิดข้ึนท่ีสํานักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน (The university of 

michigan’s survey research center) ในเวลาท่ีใกลเคียงกับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอคือ

ชวงกลางทศวรรษ 1940 ถึงกลางทศวรรษ 1950 หัวหนาทีมวิจัยคือ Rensis Likert (1903-1981)  

ผูคิดคน มาตรฐานการวัดแบบลิคเอิรท (Likert’s Scale) ท่ีนักวิชาการดานสังคมศาสตรรูจักกันดีเพราะ

เปนวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมีคะแนนกํากับซ่ึงเปนเครื่องมือการวิจัยแบบสํารวจ  

(Survey research) ท่ีนักวิจัยหลายประเทศใชกันมาจนถึงปจจุบัน งานวิจัยพฤติกรรมผูนํา                       

ท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของหัวหนาท่ีมีประสิทธิภาพ  

(Effective supervisors) กับพฤติกรรมของหัวหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ (Ineffective supervisors)          

ท่ีมีผลกระทบตอผลการทํางานของผูตาม (Katz and Kahn, 1951 ; Likert, 1961, 1979) 

 เครื่องมือสําหรับการวิจัยไดจากการสรางแบบสอบถาม การสํารวจองคการ (Survey of 

organizations) แลวทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณพฤติกรรมการนําของหัวหนา (Leadership 

styles) วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยสองประเภทคือ  

  1) จําแนกพฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพกับผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ โดย

เปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําท่ีทํางานในหนวยงานท่ีมีผลการทํางานสูงกับพฤติกรรมของผูนําท่ีทํางาน

ในหนวยงานท่ีมีผลงานต่ํา 

  2) ศึกษาเหตุผลของการเกิดภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม

การนําของหัวหนามีสองประเภทคือ  

   - พฤติกรรมการนําแบบมุงงาน (Job-centered leadership style) เปนพฤติกรรม                

ท่ีสนใจเรื่องผลสําเร็จของงานและสงเสริมการทํางาน ผูนําในกลุมนี้จะควบคุมติดตามระยะเวลาและผล

การทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด กําหนดวิธีการทํางานและปริมาณผลงานอยางชัดเจนชี้นํา

และสรางระบบงานท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเขาสูมาตรฐานท่ีจะทําใหไดผลงานตามเปาหมาย 

   - พฤติกรรมการนําแบบมุงคน (Employee-centered leadership style)                      

เปนพฤติกรรมท่ีสนใจเรื่องการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา และสงเสริมความสัมพันธ ผูนําในกลุมนี้จะใส

ใจกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา สรางความพอใจในการทํางาน ดูแลความเปนอยูและ
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5, 5 

ผูน้าํแบบตรงกลาง 

ผูน้าํแบบไม่มีผลงาน 

1, 1 

ผูน้าํแบบคุมอาํนาจ 

                       9, 1 

1,9 

ผูน้าํแบบสนุกสนาน 

        9, 9 

ผูน้าํกลุ่ม 

9 

สูง 

คว
าม
ห่
วง
ใย
ต่ อ

ผูอ้ื่
น

 

1 

ตํ่า 

1 

ตํ่า 

9 

สูง ความห่วงใยเร่ืองผลงาน 

ผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชาใชการสื่อสารดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือสรางความไวใจและความเคารพ

จากผูใตบังคับบัญชา  ท่ีมา : Likert, R. (1961), p. 68) 

 

 

 ตัวแบบตาขายภาวะผูนํา (The leadership grid model) 

 ตําราภาษาอังกฤษใชคําเรียกตัวแบบตาขายภาวะผูนํานี้วา The managerial grid หรือ               

The leadership grid ซ่ึงพัฒนาเปนตัวแบบข้ึนมาจากการคนควาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย               

ในรัฐเท็กซัส (University of texas) คือ Robert Blake (1918-2004) และ Jane  Mouton, 1930-

1987) ระหวาง ค.ศ. 1958-1960 ทําการตีพิมพความรูเก่ียวกับตัวแบบครั้งแรกในป 1946 Blake and 

Mouton (1964) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากผลการศึกษาของกลุมนักวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอ  
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ภาพท่ี 2.2  ตัวแบบตาขายภาวะผูนํา 

ท่ีมา : 1. Blake,  & Mouton, (1985),  2. Blake, & Mouton, & Barclay, (1993)  

 

 การศึกษาตัวแบบพฤติกรรมการนํานี้ผูวิจัยประเมินมิติสองดานของผูนําคือ ความใสใจในงาน

และความใสใจในคนดวยการใชชวงคะแนนตั้งแต 1 ถึง 9 แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในตารางท่ีแสดง

พฤติกรรมสองดานบนแกนสองแนว ตามคะแนนท่ีประเมิน แกนนอน (X) คือ การมุงงาน (Concern for 

production) และแกนตั้ง (Y) คือ การมุงคน (Concern for people) ผลการศึกษาของBlake & 

Mouton (1964) ทําใหสามารถแยกพฤติกรรมของหัวหนาไดเปนหาประเภทคือ 
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  1) แบบผูนํากลุม (Team management) มุงงานสูง มุงคนสูง คะแนนสูงสุดท้ังสองดาน

คือ 9,9 เปนพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เหมาะกับองคการในปจจุบันท่ีเนนทีมงานเพราะผลงาน

เกิดจากการทุมเททํางานดวยความพอใจและความเขาใจในงานของผูตามและความไวใจในตัวผูนํา 

  2) แบบสนุกสนาน (Country club management) มุงงานต่ํา มุงคนสูง คะแนน                 

สองดานคือ 1,9 เปนพฤติกรรมท่ีใสใจกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับการรักษา

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีบรรยากาศการทํางานท่ีไมเครงเครียดแตอาจ

มีปญหาเรื่องผลงาน 

  3) แบบคุมอํานาจ-สั่งงาน (Authority-compliance or Authority-dominance 

management) มุงงานสูง มุงคนต่ํา คะแนนสองดานคือ 9,1 เปนพฤติกรรมท่ีมุงประสิทธิภาพการ

ทํางานและผลสําเร็จของงานเปนจุดสําคัญ ควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดเพ่ือให

เกิดผลงานตามกําหนด คํานึงความรูสึกนึกคิดและความพอใจของผูใตบังคับบัญชานอยกวาผลสําเร็จของ

งาน 

  4) แบบตรงกลาง (Middle of the road) มุงงานปานกลาง มุงคนปานกลาง คะแนนสอง

ดานคือ 5,5 เปนพฤติกรรมการนําท่ีทําใหเกิดผลงานดวยการประนีประนอม การมุงความสําเร็จของงาน

กับ การมุงสรางความพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาใหไปดวยกันได แตไมไดมุงเนนพฤติกรรม

ท้ังสองดานอยางสูงท่ีสุดเหมือนแบบผูนํากลุม 

  5) แบบไมมีผลงาน (Impoverished management) มุงงานต่ํา มุงคนต่ํา คะแนนสอง

ดานคือ 1,1 ผูนําท่ีไมใสใจในดานใด มีพฤติกรรมการทํางานท่ีสรางผลงานใหองคการและสรางความ

พอใจใหผูใตบังคับบัญชาในระดับเพียงรักษาสภาพเดิมท่ีเคยเปนอยู 

 งานเขียนตอมาในเรื่องตาขายภาวะผูนํามีการเพ่ิมเติมประเภทของพฤติกรรมการนําอีกสอง

กลุมคือ แบบผูปกครอง (Paternalistic; Father knows best ) และแบบผูฉวยโอกาส (Opportunistic; 

What’s in it for me) จากผลงานการศึกษาของผูสรางตัวแบบเดิมคือ Blake and McCanse (1991) 

พฤติกรรมแบบผูปกครอง หมายถึง พฤติกรรมผูนําท่ีเลือกใชท้ัง 1,9 และ 9,1 ในแตละโอกาสแตไมใชรวม

เอาพฤติกรรม 1,9 และ 9,1 เขาดวยกัน ผูนําประเภทนี้ใหรางวัลเม่ือผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟงคําสั่งและ

ลงโทษเม่ือผูใตบังคับบัญชาไมทําตามคําสั่ง พฤติกรรมแบบผูฉวยโอกาส หมายถึง การท่ีผูนําใชพฤติกรรม

ท้ังหาแบบตามโอกาสท่ีตนเองคิดวาเหมาะสมกับสถานการณและจะทําใหเกิดประโยชนกับตนเองมาก

ท่ีสุด พฤติกรรมผูนําสองแบบนี้ไมไดอยูในตัวแบบตาขายภาวะผูนํา ซ่ึงเปนงานท่ีรูจักกันท่ัวไปท่ีเปน

ลิขสิทธิ์ของเบลค และมูตัน การนําตัวแบบไปใชตองอยูภายใตกฎเกณฑท่ีกําหนดในลิขสิทธิ์และทําให             

ชื่อของนักวิชาการท้ังสองเปนท่ีรูจักกันดีในกลุมผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและดานภาวะผูนํา 

 ทฤษฎีดานสถานการณ (Contingency theories)ความหมายของภาวะผูนําเชิง

สถานการณ 
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 ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีมีความซับซอน ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธทางสังคมและเกิด

จากผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายนอกท่ีเรียกวา สถานการณ เชน ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา 

ลักษณะของงาน ธรรมชาติขององคการ ดังท่ีนักวิชาการไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงสถานการณ                       

ไวดังตอไปนี้   

 ศิริพร พงศศรีโรจน (2540, หนา 48) ใหความหมายภาวะผูนําเชิงสถานการณวาเปนการใช

เทคนิคในการปฏิบัติงานรวมกันกับผูอ่ืน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยประสบการณ 

ทักษะ ความรูความสามารถพิเศษ และบุคลิกลักษณะเฉพาะตน 

 อุดมศิลป สําราญอาตม (2544, หนา 53) ใหความหมายภาวะผูนําเชิงสถานการณวา ตองมี

ความเขาใจสถานการณ สามารถวิเคราะห ประเมิน คาดการณ และตัดสินใจไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 129) ใหความหมายภาวะผูนําเชิงสถานการณวา ภาวะ

ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูกับความสอดคลองเหมาะสมระหวางปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดาน

สถานการณตาง ๆ ท่ีจะสงผลใหภาวะผูนํานั้นประสบความสําเร็จ 

 ยงยุทธ เกสรสาคร (2549, หนา 42) ใหความหมายภาวะผูนําเชิงสถานการณวา สถานการณ              

อยางใดก็ตามจะมีความแปรผันไปไดหลายดาน แบบของการนําหรือพฤติกรรมการนําอยางหนึ่งอยางใด 

ควรจะใชไดผลในสถานการณหนึ่งเทานั้น ไมนาจะใชไดกับทุกสถานการณ 

 จากความหมายท่ีไดกลาวมาสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงสถานการณ คือ การใชสถานการณให  

ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการรวมมือรวมใจกันโดยยึดหลักการทํางานเปนทีม กุญแจท่ีจะไปสูการ

เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารงานไดนั้น จะตองมีการตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกัน

ผูนําตองมีความเขาใจสถานการณ สามารถคิดวิเคราะห ประเมินคาดการณ ตัดสินใจไดอยางถูกตอง

เหมาะสม เม่ือความขัดแยงกอตัวข้ึน ผูนําสามารถปรับใชสถานการณในการสรางโอกาสใหเกิดผลดี               

โดยใชความขัดแยงใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค 

 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณไดอธิบายวา ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพไมไดข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมของผูนําเพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับสถานการณดวย ปจจัยดานสถานการณท่ีไดรับความ

สนใจจากนักวิชาการไดแก ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม โครงสรางงาน อํานาจตามตําแหนง             

ของผูนํา วุฒิภาวะของผูตาม สภาพแวดลอม ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณพยายามแยกแยะปจจัย

ดานสถานการณเพ่ือพิสูจนวา สถานการณใดมีอิทธิพลตอภาวะผูนํามากนอยกวากัน มีทฤษฎีท่ีสําคัญ

หลายทฤษฎีดวยกัน เชน ทฤษฎีภาวะผูนําตามแบบจําลองเชิงสถานการณของ Reddin Fiedler 

Blanchard และทฤษฎีอ่ืน ๆ ดังจะไดกลาวตอถึงตอไปนี้ 

 แนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style  
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 Reddin (1970, p. 230) เพ่ิมมิติประสิทธิภาพเขากับมิติพฤติกรรมดานงานและมิติพฤติกรรม

ดานมนุษยสัมพันธ เรดดินกลาววา แบบภาวะผูนําตาง ๆ อาจจะมีประสิทธิภาพหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับ

สถานการณ ซ่ึงประสิทธิภาพจะหมายถึง การท่ีผูบริหารประสบความสําเร็จในผลงานตามบทบาท หนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ี มีอยู  แบบภาวะผูนํ าจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยไม ได ข้ึนอยู กับ 

 พฤติกรรมการบริหารท่ีมุงงานหรือมุงมนุษยสัมพันธ ซ่ึงแบบภาวะผูนํากับสถานการณท่ีเขากันไดอยาง

เหมาะสม เรียกวามีประสิทธิภาพแตถาไมเหมาะสมกับสถานการณเรียกวาไมมีประสิทธิภาพ Reddin  

ยังแบงผูนําตามแนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style ออกเปน 4 แบบ ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ภาวะผูนําตามแนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style 

ผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ ลักษณะพ้ืนฐานภาวะผูนํา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

แบบหนีงาน  (Deserter) คือ  

ผูนําท่ีเอาแตผลงานอยางเดียว 

แบบแบงแยก (Separated) แบบขาราชการ(Bureaucrat) 

คือ ทํางานแบบเครื่องจักรไมมี

ความคิดสรางสรรคใหงานเสร็จ

ไปวันฟ 

แบบอัตนิยม (Autocrat) คือ  

ผูนําท่ีเอาแตผลงานอยางเดียว 

แบบเสียสละ (Dedicated) แบบเผด็จการท่ีมีใจเมตตา 

(Benevolent Autocrat) คือ  

มีความเมตตากรุณาตอ

ผูรวมงานมากข้ึน 

แบบนักบุญ (Missionary) คือ  

ผูนําเห็นแกสัมพันธภาพ 

เสียสละทําคนเดียว จึงได

คุณภาพงานต่ํา 

แบบเนนความสัมพันธ 

(Related) 

แบบนักพัฒนา (Developer) 

คือตองรูจักพัฒนาผูตามใหมี

ความรับผิดชอบงานมากข้ึน 

แบบประนีประนอม

(Compromiser) คือผูนํา

ประนีประนอมทุก ๆ เรื่อง 

แบบผนึกรวมกัน (Integrated) แบบนักบริหาร (Executive) 

คือตองมีผลงานดีเลิศและ

สัมพันธภาพท่ีดีดวย 

 

ท่ีมา : เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546, หนา 21)        

     จากแนวคิดภาวะผูนําตามแนวคิดของ Reddin คํานึงถึงภาวะผูนํา 3 ประเภท คือ ลักษณะ

ภาวะผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ ลักษณะพ้ืนฐานภาวะผูนํา และลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ              
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เม่ือนํามาเปรียบเทียบจะมีความเขาใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผูนําหรือนักบริหารท่ีมีผลงานดีเลิศตองมี

สัมพันธภาพท่ีดี 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของ Fiedler 

 ทฤษฎีเชิงสถานการณของ Fiedler (1967, p. 79) เปนการสรางความพึงพอใจ                  

ในสถานการณ โมเดล Fiedler ก็เหมือนกับทฤษฎีเชิงสถานการณอ่ืน ๆ ซ่ึงสมมุติวา ผูนําท่ีเหมาะสม            

จะแตกตางกันตามสถานการณ ทรรศนะของ Fiedler มองวา บุคคลไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การเปนผูนํา  ซ่ึงเรียกวา ทฤษฎีสถานการณของ Fiedler ประกอบดวยหลักการสําคัญอยู 3 ประการ 

ไดแก 

  1) แบบภาวะผูนําถูกกําหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูนํา 

  2) การควบคุมสถานการณข้ึนอยูกับ 3 ปจจัย คือ บรรยากาศของกลุม โครงสราง             

ของงาน และอํานาจในตําแหนงของผูนํา 

  3) ประสิทธิภาพของกลุมข้ึนอยูกับการจับคูท่ีเหมาะสม ระหวางแบบผูนํากับการ

ควบคุมสถานการณ 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545, หนา 155-158) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Fiedler ซ่ึงไดจําแนก

ภาวะผูนําดังนี้ 

  1) แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) จากผลการศึกษาท่ียาวนานทําใหฟดเลอรเชื่อ

วา ผูนําจะมีบทบาทภาวะผูนําเปนแบบใดแบบหนึ่ง ไดแก แบบภาวะผูนําท่ีมุงงาน (Task-oriented 

Leadership) หรือแบบภาวะผูนําท่ีมุงความสัมพันธ (Relationship-oriented Leadership) 

สามารถวัดจากบุคลิกภาพและแรงจูงใจ โดยฟดเลอรไดพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับยอข้ึนเรียก 

วา “ แบบวัดเพ่ือนรวมงานท่ีพึงประสงคนอยท่ีสุด” (Least Preferred Co-worker Scale) หรือเรียก   

ยอ ๆ วา แบบวัดแอลพีซี (LPC) เปนการวัดท่ีมีลักษณะของการจําแนกความหมาย ประกอบข้ึนดวย 

คําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขามจํานวน 18 คู แตละคูแบงออกเปน 8 ชวงคะแนนดังตัวอยาง 
 

 

 คะแนนแอลพีซีท่ีไดจะเปนเครื่องบงชี้แบบภาวะผูนํา กลาวคือ ถาผูตอบไดคะแนนแอลพีซี

ต่ํา แสดงวาผูนั้นเปนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจมุงงาน (Task-motivated) แตถาไดคะแนนแอลพีซีสูง ก็แสดง

วาผูตอบมีแรงจูงใจมุงความสัมพันธ (Relationship-motivated) 

นาพึงพอใจ 8 7 6 5 4 3 2 1 ไมนาพึงพอใจ 

เปนมิตร 8 7 6 5 4 3 2 1 ไมเปนมิตร 

ไมยอมรับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ยอมรับ 

เครียด 1 2 3 4 5 6 7 8 ผอนคลาย 
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  2) การควบคุมสถานการณ (Situation Control) ฟดเลอร ไดกําหนดใหสถานการณ

ประกอบดวย 3 ตัวแปร  ไดแก ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก โครงสรางของงาน และอํานาจ

ในตําแหนง      

   (2.1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-member Relations) ไดแก 

ระดับของการใหความนับถือ ความเชื่อม่ัน และความไววางใจท่ีผูตามมีตอผูนํา ซ่ึงสะทอนถึงการ

ยอมรับในตัวผูนํา 

       (2.2) โครงสรางของงาน (Task Structure) กลาวคือ งานท่ีมีโครงสรางชัดเจน           

ตองระบุภารกิจชัดเจน มีวิธีทํางานเพียงวิธีเดียว มีวิธีแกปญหาท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได               

ทุกข้ันตอน แตละคนรูบทบาทหนาท่ีแนนอนวาตองทําอะไร ดวยวิธีใด เปนตน ตรงกันขามกรณีท่ี

โครงสรางของงานไมชัดเจน ไดแก งานมีเปาหมายคลุมเครือ มีวิธีทํางานไดหลายวิธี ขาดวิธีแกปญหา

ท่ีแนนอน ขาดขอมูลปอนกลับ ความไมชัดเจนเหลานี้จึงยากตอการปฏิบัติงานของท้ังผูนําและผูตาม 

ดังนั้น ถาโครงสรางงานชัดเจน ผูนํายอมสามารถควบคุมทิศทางการทํางานของกลุมไดงายข้ึน 

       (2.3) อํานาจในตําแหนง (Position Power) หมายถึง อํานาจท่ีมากับตําแหนงท่ี           

ผูดํารงอยูอยางเปนทางการ สามารถดูไดจากการท่ีผูนั้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการใหคุณใหโทษดวย

ตนเอง หรือตองเสนอการใหคุณใหโทษแกลูกนองตอผูบังคับบัญชาของตน หรือสามารถเสนอแนะ    

การโยกยาย แตงตั้งการดํารงตําแหนงของลูกนองตอผูบังคับบัญชาของตนไดมากเพียงไร สิ่งเหลานี้

บงชี้ถึงอํานาจในตําแหนง 

 Fiedler ไดนําองคประกอบในการควบคุมสถานการณท้ัง 3 ดาน แตละดานแบงเปนดานดี

กับดานไมดี รวมเปน 6 ดาน ดังนี้ 

  1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก แบงเปน ดี กับ ไมดี 

  2) โครงสรางของงาน แบงเปน ชัดเจน กับ ไมชัดเจน 

  3) อํานาจในตําแหนง แบงเปน มาก กับ นอย 

 จากตัวแปรท้ังหกนี้ เม่ือนํามาพระสลับการจะไดสถานการณเฉพาะข้ึนมา 8 สถานการณ 

ซ่ึงผูนําสามารถควบคุมไดตั้งแตระดับ งาย ปานกลาง และยาก ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 การจําแนกการควบคุมสถานการณในทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร 

สถานการณ

ท่ี 

ความสัมพันธระหวาง

ผูนํากับสมาชิก 

โครงสรางของ

งาน 

อํานาจใน

ตําแหนง 

ระดับของการ

ควบคุม 

1 ดี ชัดเจน มาก สูงมาก 

2 ดี ชัดเจน นอย สูง 

3 ดี ไมชัดเจน มาก สูง 
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4 ดี ไมชัดเจน นอย ปานกลาง 

5 ไมดี ชัดเจน มาก ปานกลาง 

6 ไมดี ชัดเจน นอย ปานกลาง 

7 ไมดี ไมชัดเจน มาก นอย 

8 ไมดี ไมชัดเจน นอย นอย 
 

ท่ีมา : สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545, หนา 157) 

 จากตารางท่ี 2.2  สถานการณท่ี 1 เปนสถานการณท่ีเ อ้ือตอผูนํามากท่ีสุด (Very 

Favorable) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูนํามีระดับการควบคุมสถานการณไดสูงมาก เนื่องจากมี

ความสัมพันธท่ีดีกับสมาชิก มีโครงสรางของงานท่ีชัดเจน และผูนํามีอํานาจในตําแหนงสูงมาก ในทาง

ตรงกันขามสถานการณท่ี 8 เปนสถานการณท่ีเอ้ือตอผูนําต่ําสุด (Very Unfavorable) หรือกลาวอีก

นัยหนึ่งก็คือ ผูนํามีระดับการควบคุมสถานการณไดนอยมาก เนื่องจากผูนํามีความสัมพันธท่ีไมดีกับ

สมาชิก ท้ังงานก็มีโครงสรางไมชัดเจน และผูนํามีอํานาจในตําแหนงนอยอีกดวย สวนสถานการณ             

ท่ี 2-6 จะอยูตรงกลางระหวางสถานการณท้ังสองดังกลาว 

 สถานการณท้ังแปดท่ีฟดเลอรกําหนดข้ึนในตนแบบ จะเปนตัวบงชี้วา แตละสถานการณ

เหลานี้จะมีระดับความงายหรือยาก (สถานการณท่ีเอ้ือ Favorable หรือ สถานการณท่ีไมเอ้ือ 

Unfavorable) ตอผูนําในการใชอิทธิพลเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลแตกตางกันเปนลําดับ เริ่มจาก

สถานการณท่ี 1 ท่ีผูนําควบคุมไดงายหรือเอ้ือตอผูนํามากท่ีสุดแลวลดหลั่นลงไปตามลําดับตั้งแต 2-8 

โดยมีสถานการณท่ี 8 ท่ีควบคุมไดยากท่ีสุด เปนสถานการณท่ีไมเอ้ือหรือเอ้ือตอผูนํานอยท่ีสุด 

 ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณในการหาคําตอบวาภาวะผูนําแบบ

ใดจะมีประสิทธิผลในสถานการณใดนั้น ฟดเลอรไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาไมนอยกวา 800 กลุม

ในชวงเวลากวา 10 ป แตละกลุมจะหาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับประสิทธิผลของกลุม 

จากนั้นนํามาเขียนเปนกราฟโดยใชมัธยฐาน (Median) ของคาสหสัมพันธในแตละสถานการณ 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของ Hersey and Blanchard 

 Hersey and Blanchard อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546, หนา 96-101) ซ่ึง

เรียกวา ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life-cycle Theory) อธิบายถึงพฤติกรรมผูนําท่ีจําเปนในแตละสถานการณ               

ทฤษฎีนี้มุงเนนท่ีผูนําทําอะไร มากกวาท่ีผูนําเปนอะไร ดังนั้น จึงเหมาะสมในการใชฝกอบรมมากกวา

จะใชในการวิจัย 

 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Leadership) นี้ พยายามอธิบายใหผูนํา

เขาใจความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลกับระดับวุฒิภาวะของผูตาม ทฤษฎีนี้ตั้งอยู



 

42 

 
 
บนความเชื่อวา ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับความสอดคลองท่ีเหมาะสมระหวางพฤติกรรมผูนํากับ

วุฒิภาวะของกลุมหรือของบุคคล ดังนั้น จึงเนนวุฒิภาวะของกลุมหรือของผูตามเปนตัวแปรสําคัญของ

สถานการณ ซ่ึงเปนตัวกลางท่ีเชื่อมความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับประสิทธิผล ลักษณะเดน

ของทฤษฎีของเฮอรเซยและแบลนชารดมี 2 ประการ คือ 

  1) ใชไดกับท้ังบุคคลและกลุม 

  2) เนื่องจากทฤษฎีนี้อธิบายถึงความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงาน ดังนั้น จึงสามารถนําทฤษฎีนี้ไปใชเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานได 

 พฤติกรรมผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณเก่ียวของกับพฤติกรรมผูนํา ดังนั้นการ

นิยามแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้จึงแตกตางไปจากทฤษฎีของฟดเลอร 

 จากผลการศึกษาภาวะผูนําท่ีมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ และจากทฤษฎีสามมิติของเรดดิน 

ทําใหเกิดพฤติกรรม 2 แบบ คือ พฤติกรรมมุงงาน (Task Behavior) และพฤติกรรมมุงสัมพันธ 

(Relation Behavior) จากพฤติกรรมท้ัง 2 แบบนี้  เฮอรเซยและแบลนชารดสรางเปนภาวะผูนําได 4 

แบบคือ  1) แบบสั่งการ (Telling) เปนพฤติกรรมท่ีมุงงานสูงและมุงสัมพันธต่ํา 

  2) แบบการแนะ (Selling) เปนพฤติกรรมท่ีมุงงานสูงและมุงสัมพันธสูงดวย 

  3) แบบการใหมีสวนรวม (Participating) เปนพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธสูง และมุงงานต่ํา 

  4) แบบการมอบอํานาจ (Delegating) เปนพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธต่ํา และมุงงานต่ํา

ดวยแตละแบบของภาวะผูนําจะมีประสิทธิผลหรือไม ข้ึนอยูกับสถานการณพฤติกรรมผูนําท้ัง 4 แบบ  

 ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 

 ความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) 

 ผูนําเชิงปฏิรูป เกิดจากความสามารถของบุคคลท่ีมีภาวะผูนําเชิงเปาหมาย สามารถกระตุน

ใหผูตามเกิดสติปญญา รูจักคิดแกปญหาเกาในแนวทางใหม มีความคิดสรางสรรค มีโลกทัศน                     

ท่ีกวางไกลในการทํางาน ไมยึดติดอยูกับสถานการณปจจุบัน และพยายามท่ีจะหาวิถีทางใหมในการ

ทํางาน เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเทาท่ีโอกาสจะอํานวยใหทําได มีนักวิชาการไดให

ความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปดังตอไปนี้ 

 กัลยาณี พรมทอง (2546, หนา 62) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปไววา 

หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวังเปนผลใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสูระดับท่ีสูงข้ึน โดยผูบริหารแสดง

บทบาททําใหผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรูภารกิจและวิสัยทัศน มีความจงรักภักดี และเปนขอจูง

ใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตน ซ่ึงนําไปสูประโยชนขององคการ 
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 นิตย สัมมาพันธ (2546, หนา 54) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปไววา หมายถึง 

ผูนําท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลจํานวนมากลงมือทํามากกวาเดิม จนไตระดับข้ึนสูเพดาน

การปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

 สุมาลี ขุนจันดี (2541, หนา 83) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปไววา หมายถึง 

กระบวนการท่ีผูนําตองการเพ่ิมระดับความพยายามของผูตามเพ่ือใหปฏิบัติงานตามความคาดหวัง 

ผูนําทําใหผูตามเกิดความรูสึกไววางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถือผูนํา ทําใหผูตามกลายเปน

นักพัฒนา เปนผูเสริมแรงไดดวยตนเอง ควบคุมตนเองได ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะใชวิธีการใดวิธีการ

หนึ่งท่ีสอดคลองกัน คือ การยกระดับความรูสึกความสํานึกของผูตาม ใหเห็นความสําคัญและคุณคา

ของผลลัพธท่ีตองการ และวิธีการท่ีจะบรรลุตามผลลัพท่ีตองการนั้น ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชน

สวนตน แตอุทิศงานเพ่ือทีมงาน และองคการ  

 เศาวนิต เศาณานนท (2542, หนา 128) เรียกผูนําแบบนี้วา ผูนําแบบแปลงรูป ภาวะผูนํา

แบบแปลงรูปจะเพ่ิมแรงจูงใจใหผูตาม โดยกระตุนใหผูตามมีความตองการสูงข้ึน ใหโอกาสผูตามแสดง

ถึงความคิดท่ีมีคุณธรรม และใหอํานาจแกผูตาม 

 Bass (1985, p. 11) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปไววา หมายถึง ผูนําท่ีทําให               

ผูตามอยูเหนือกวาความสนใจในตนเอง ผานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ 

การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและ

อุดมการณของผูตามท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ความเจริญรุงเรืองของสังคม องคการ และผูอ่ืน นอกจากนั้น

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมจะชวยกระตุนการทํางานในชีวิตของผูตามท่ีสูงข้ึน อาจจะชี้หรือ

เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงข้ึน 

 John et al. (1997) อางถึงใน นิตย สัมมาพันธ (2546, หนา 54) ไดใหความหมายของ

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปไววา หมายถึง บุคคลบางคนท่ีใชความเกง ดี มีเสนหและคุณภาพดานอ่ืน ๆ ใน

ตนเอง เพ่ือยกระดับแรงบันดาลใจและรื้อปรับระบบบุคคลกับองคการใหมีการยกระดับสูรูปแบบใหม

ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงกวา    

 สรุป ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป หมายถึง พฤติกรรมการบริหารหรือการจัดการองคการท่ี

ผูบริหารตองการเพ่ิมระดับความสามารถและศักยภาพในการทํางาน ผูนําทําใหผูตามเกิดความรูสึก

ไววางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถือผูนํา ทําใหผูตามกลายเปนนักพัฒนา เปนผูเสริมแรงไดดวยตนเอง 

ควบคุมตนเองได และการสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลในองคการรวมมือการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม

ความสามารถ เพ่ือทําใหองคการนั้น ๆ มีการพัฒนาท่ีทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม จะสงผลให

องคการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 
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 ภาวะความเปนผูนํานั้นมีอยูในแตละบุคคล ทุกคนจะแสดงความเปนผูนําออกมาเม่ือตอง

เผชิญสถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ีตองการเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งท่ีดีข้ึนในองคการ ทฤษฎีภาวะ

ผูนําเชิงปฏิรูป เปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และกําลังเปนท่ีสนใจในการศึกษาวิจัย

เปนอยางมาก เพราะบทบาทความเปนผูนําเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงอยางมากในยุค

โลกาภิวัตน ผูนําเชิงปฏิรูปจําเปนตองเปลี่ยนแปลงองคการในหลายๆ ดาน เชน วิสัยทัศน กลยุทธ 

หรือแมแตวัฒนธรรมภายในและภายนอกขององคการก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยทฤษฎีภาวะ

ผูนําเชิงปฏิรูปเขามาเปนแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือใหองคการนั้นบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคเพ่ือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

สามารถรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีไดดังนี้ 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของ Bennis and Nanus 

 เศาวนิต เศาณานนท (2542, หนา 119-121) กลาวถึงนักวิชาการคือ Bennis and Nanus 

(1985) วาไดเสนอปจจัยท่ีชวยทําใหผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการของตนในภาวะท่ีสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลง และสามารถนําพาองคการใหอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

  1) พัฒนาวิสัยทัศน (Developing Vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนท่ีดีสําหรับองคการ              

ในอนาคต และตองเปนผูรวบรวมพลังของสมาชิกใหทุมแรงทุมใจ โดยผูนําจะตองสนใจวาอะไรกําลัง

จะเกิดข้ึน จะตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการในอนาคต จะตองกําหนดทิศทาง

และแนวทางในการดําเนินงานของทุกคนในองคการ สิ่งสําคัญของผูนําท่ีควรมีคือ วิสัยทัศนท่ีชัดเจน

และเปนรูปธรรมสนับสนุน กลาวคือการสรางแรงบัลดาลใจใหผูปฏิบัติงานโดยทําใหรูวางานของเขามี

ความหมายตอองคการ และสนองตอความตองการพ้ืนฐานของเขาได ใหผูตามไดรูถึงคุณคาของตนวา

เปนสวนหนึ่งขององคการหรือการเปลี่ยนแปลง และภารกิจวิสัยทัศนจะตองเปนตัวชี้แนวทางของการ

ตัดสินใจตาง ๆ ดานงบประมาณ บุคลากร ความคิดริเริ่ม และความเก่ียวของของบุคลากรในทุกระดับ 

สิ่งท่ีเปนปญหาก็คือ ทําอยางไรผูนําจึงจะไดมาซ่ึงวิสัยทัศนหรือมีวิสัยทัศนท่ีดี และสนองตอบความ

ตองการดังกลาวไดโดยไมมีความคลุมเครือหรือไมชัดเจน ผูนําตองสรางเครือขายท้ังท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน สนใจรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย วิสัยทัศนนั้น

ควรไดมีการคัดเลือกจากท่ีเสนอเลยคิดหลายมุมมอง ผูนําท่ีดีและเกงตองทําใหวิสัยทัศนเปนท่ีเขาใจ

งายและมีเหตุผลท่ีทุกฝายจะเห็นชอบรวมกัน ท่ีสําคัญตองใหทุกฝายยอมรับวาเปนเรื่องท่ีเปนจริงได

และทําใหเกิดข้ึนหรือสําเร็จไดตามเปาหมาย 

  2) พัฒนาความผูกพันและความศรัทธา (Developing Commitment and Trust) 

การพัฒนาวิสัยทัศนท่ีดีและนาสนใจอยางเดียวไมพอ แตตองเปนตัวสื่อสารวัฒนธรรมองคการไดดวย 

การดําเนินงานตามวิสัยทัศนตองเปนเรื่องของการชักชวนและสรางแรงบันดาลใจ ไมใชการบังคับให

ทํา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมักจะมีสํานวนท่ีจับใจ คําอุปมาอุปมัย คําขวัญ สัญลักษณ และพิธีการตาง ๆ 
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ท่ีจะสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการยอมรับรวมกัน พรอมท่ีจะปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความเต็มใจและ

ผูกพันวิสัยทัศน ตองเนนใหเห็นถึงความแตกตางในแตละระดับวิสัยทัศน จะตองไดรับการสนับสนุน

จากผูนําทางดานการตัดสินใจ การกระทําการเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดท่ีโครงสรางและกระบวนการ

ของการจัดการโดยตองคงรักษาไวท่ีคานิยม วัตถุประสงคของวิสัยทัศนใหมนั้น อยางไรก็ตามความ

รับผิดชอบหลักก็ยังคงอยูกับผูนํา ไมใชมอบหมายใหผูนําคนอ่ืน การยอมรับ เห็นชอบ และผูกพันตอ

วิสัยทัศนของผูปฏิบัติงานนี้ข้ึนอยูกับความศรัทธาตอผูนําดวย ผูนําท่ีไมเปนท่ีศรัทธาไมสามารถจะทํา

ใหวิสัยทัศนใหมเปนท่ียอมรับได ศรัทธาตอผูนําข้ึนอยูกับการยอมรับในความเชี่ยวชาญของผูนํา 

รวมท้ังควรมีหลักการและพฤติกรรมการทํางานท่ีสมํ่าเสมอ ความไมสมํ่าเสมอจะลดการยอมรับใน

ความชัดเจนของวิสัยทัศน และการขาดความเชื่อม่ันในผูตามจะเปนตัวปดก้ันความนาสนใจของ

วิสัยทัศน ผูนําจะตองแสดงการยอมรับตอคานิยมของผูทํางาน และแสวงหาวิธีการท่ีใชกระตุน

พฤติกรรมการทํางานท่ีขัดตอคานิยม 

  3) สนับสนุนการเรียนรูขององคการ (Facilitation Organizational Learning) สิ่งท่ี

คนพบโดย Bennis and Nanus ก็คือ การเรียนรูของสมาชิกแตละคนในองคการ ผูนําจะตองพัฒนา

ทักษะและเพ่ิมพูนความรูใหมใหแกสมาชิกขององคการ จากประสบการณของความสําเร็จและ

ลมเหลวท่ีผานมา ผูนําตองรูถึงความจําเปนของขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะ

เหตุการณท่ีไมอาจคาดการณได ผูนําตองเปนผูติดตามการสนองตอบของผูตามและบุคลิกภายนอกตอ

แนวคิดของผูนํา ตองสรางเครือขายและหาขอมูลเครือขายในการสรางแผนกลยุทธ ผูนําตองใชการ

ทดสอบเพ่ือกระตุนใหการประดิษฐใหมๆ เพ่ือใชในการผลิตผลใหม ผูนําตองเห็นวา การผิดพลาดเปน

ของธรรมดา ถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานและตองใชประโยชนจากการผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงใน

การเรียนรูและพัฒนาในการท่ีจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกการเรียนรูของสมาชิกอ่ืน ๆ                   

ในองคการ ผูนําตองกระตุนผูนําในระดับตาง ๆ มีการวางแผนและเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมรอบตัวและทิศทางท่ีเปลี่ยนไป 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของเบิรน (Burns) 

 Burns (1987, p. 4) อธิบายภาวะผูนําเชิงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูตาม ในทาง

กลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมองไดท้ัง

ในระดับแคบท่ีเปนกระบวนการท่ีสงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล (Individual) และในระดับกวางท่ีเปน

กระบวนการในการใชอํานาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของเบิรนผูนํา                

เชิงปฏิรูปจะพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตามโดยยกระดับแนวคิดและคานิยมทาง

ศีลธรรมใหสูงข้ึน เชน เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม โดยไม

ยึดตามอารมณ เชน ความกลัว ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา ผูนําจะทําใหผูตามกาวข้ึนจาก                        

“ตัวตนในทุกๆ วัน” (Everyday Selves) ไปสู “ตัวตนท่ีดีกวา” (Better Selves) 
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 เบิรนมีแนวคิดวา ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป อาจจะมีการแสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการทุกๆ 

ตําแหนงซ่ึงอาจจะเปนผูนําหรือผูตาม และอาจจะเก่ียวกับคนท่ีมีอิทธิพล เทาเทียมกัน สูงกวา หรือต่ํา

กวาก็ได และเห็นวาภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับ

แรงจูงใจ และทักษะ เพ่ือไปสูจุดหมายรวมกัน ซ่ึงเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ 

  1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธท่ีผูนํา

กับผูตามแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพ่ือตอบสนองความตองการ และเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการอยูในระดับข้ันแรกตาม

ทฤษฎีความตองการอยูในระดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

  2) ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําจะตระหนัก

ถึงความตองการและจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ

ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ัง 2 ฝาย คือ เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูนํา                  

การเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการ

ของผูตาม จะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึนตามลําดับ

ข้ันความตองการของมาสโลว ทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณและยึดคานิยมเชิงจริยธรรม เชน 

อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และมนุษยชน 

  3) ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ

เปลี่ยนแปลงเปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริง เม่ือผูนําไดยกระดับความประพฤติและความ

ปรารถนาเชิงจริยธรรมผูนําและผูตามใหสูงข้ึน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง 2 ฝาย อํานาจของ

ผูนําจะเกิดข้ึนเม่ือผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยง

ระหวางคานิยมกับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับท่ีสูงกวาเดิมตามลําดับ

ข้ันความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนาเจริญธรรมของโคลเบิรก แลวจึงดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ ทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดหมายท่ีสูงข้ึน 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของคูซสและพอสเนอร (Kouzes and Posner) 

 คูซสและพอสเนอร (Kouzes and Posner, 1987, p. 43-44) เชื่อวา การเปนผูนําเปน

กระบวนการท่ีสามารถสอนได โดยผูนําไดรับอํานาจอิทธิพลจากผูอ่ืนและเพ่ือนรวมงานในขณะท่ีความ

เปนผูนํามาจากความเชื่อท่ีม่ันคงตอวัตถุประสงคและเต็มใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงวัตถุประสงคดังกลาว 

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะตองแสดงภาวะผูนําของตน 5 ดานตอไปนี้ 

  1) กลาทาทายตอกระบวนการ (Challenging the process) ผูนําตองกระตุนให

กําลังใจผูรวมงานในการแสวงหาความคิดใหมและวิธีการใหมในการปฏิบัติงาน หรือแกปญหาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ท่ีใชในองคการ ผูนําจะกระตุนใหกําลังใจใหเกิดการทดลองและ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ พรอมท่ีจะตัดสินใจเสี่ยงอยางชาญฉลาด 



 

47 

 
 
  2) สรางแรงบันดาลใจตอวิสัยทัศนรวม (Inspiring a Shared Vision) ผูนําตองสราง

ความวาดฝนหรือวิสัยทัศนในอนาคต เปนผูท่ีปรารถนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพยายาม            

จุดประกายแรงบันดาลใจแกผูรวมงานใหเกิดความหวังตอความวาดฝนดังกลาว และเกิดความ

ปรารถนาแรงกลาท่ีจะไปใหถึงวิสัยทัศนนั้น ตลอดจนทําใหผูอ่ืนสามารถเห็นความจําเปนท่ีทุกคนตอง

ปฏิบัติภายใตวัตถุประสงครวมกัน 

  3) เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหผูอ่ืน (Enabling Others to Act) ผูนําตระหนักดี

วา ลําพังตนเองคนเดียวไมสามารถท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนได ดวยเหตุนี้ผูนําจึงเพียรหาผูอ่ืนเขามา

สนับสนุนและเขามามีสวนรวม ผูนําจะกระตุนใหกําลังใจเพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน มีการสราง

ทีมงานโดยผูนําจะมอบอํานาจความรับผิดชอบ การตัดสินใจใหกับผูรวมงาน  

  4) เปนตนแบบนําทาง (Modeling the Way) ผูนําตองกระตุนกระบวนการบริหาร                 

ใหมีการวางแผน มีการตรวจสอบความคืบหนา และลงมือแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในการทําเชนนี้                

ผูนําจะตองวางตนใหเหมาะสม เปนท่ีเคารพนับถือ และไววางใจจากผูอ่ืน ผูนําจะเกิดความสงางาม 

เพราะมีความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส มีสัจจะ การกระทํากับคําพูดสอดคลองกันเสมอ 

  5) กระตุนหัวใจ (Encouraging the heart) ผูนําตระหนักดีวา การทํางานจนกวาจะ

บรรลุตามวิสัยทัศนนั้นตองฝาฟนอุปสรรคมากมาย ทุกคนตองเหนื่อยลาและทอถอย ผูนําจึงตองทํา 

ทุกอยางเพ่ือบํารุงขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เชน แสดงการยอมรับและชื่นชมเม่ืองานมี

ความกาวหนาหรือสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง ผูนําตองแสดงความรูสึกโดยสงสัญญาณใหทุกคนทราบวา 

ผูนํามีความเชื่อและเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงานทุกคน แสดงความคาดหวังในแงดีตอผูทํางาน และ

แสดงการชมเชยอยางจริงใจ 

 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของไทกีและเดอแวนนา (Tichy and Devanna) 

 ไทกีและเดอแวนนา (Tichy and Devanna, 1990, pp. 19-32) ไดสรุปคุณลักษณะของ

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปดังนี้ 

  1) มีลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Identification as a Change Agent) 

กลาวคือ เปนผูนําท่ีสรางสรรค ปรับปรุง พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ และนําการพัฒนามาสู

องคการ  

  2) กลาพูดกลาทํา (Courage and Outspokenness) ผูนําลักษณะนี้จะเปนผูท่ี               

กลาเสี่ยง สามารถท่ีจะยอมรับ ถาเผชิญกับความจริง แมวาจะเปนสิ่งท่ีเปนปญหาอยางมากและ

สามารถท่ีจะเปดเผยในสิ่งท่ีเปนจริงไดกับผูอ่ืน แมวาเปนสิ่งท่ีบุคคลเหลานั้นไมตองการรับฟง 

  3) มีความเชื่อม่ันในบุคคล (Confident in People) บุคคลประเภทนี้แมจะมีอํานาจ 

แตก็มีคุณลักษณะท่ีสนใจกับความตองการของบุคคลอ่ืน พยายามท่ีจะใหอํานาจกับคนอ่ืน ๆ แทนท่ี

จะใชวิธีเผด็จการอยางเดียว 
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  4) ความเชื่อม่ันในคุณคาเปนแรงผลักดัน (Value-driven) บุคคลประเภทนี้โดยท่ัวไป

จะปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อม่ันในคุณคาท่ีดี เพ่ือใหเกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ลุลวง 

  5) เปนผูท่ีใสใจในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) ผูนําแบบนี้จะมอง

ความลมเหลววาเปนบทเรียน มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

พยายามปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมการบริหาร 

 สรุป จากทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตน ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป คือภาวะผูนําท่ีตองปฏิรูปองคการ

ดังตอไปนี้  

  1) ผูนําเชิงปฏิรูปจะสรางศรัทธา ความนาเชื่อถือ สรางบุคลิกภาพ สรางแรงบันดาลใจ 

เปนแบบอยางใหผูตามในเรื่องของการวางแผนการทํางาน การลงมือปฏิบัติและแกไขขอบกพรอง 

เพ่ือใหผูตามยอมรับในสิ่งนั้นจนไววางใจและชวยปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ผูนําเชิงปฏิรูป

ตองปฏิรูปรูปแบบการทํางานของผูใตบังคับบัญชาโดยเปนผูใหกําลังใจ กระตุน ชักจูงผูใตบังคับบัญชา

ของตนตอการท่ีจะรับผิดชอบในหนาท่ี รวมท้ังพัฒนาดานความประพฤติ ความสามารถ และ

ประสิทธิภาพในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

  2) ผูนําเชิงปฏิรูปจะกําหนดวิสัยทัศนในอนาคตขององคการใหเปนรูปธรรมชัดเจน 

และสรางแรงบันดาลใจใหผูตามคํานึงถึงผลประโยชน ตระหนักถึงความสําคัญของวิสัยทัศน กระตุนให

เกิดความรวมมือรวมใจของคนในองคการวา เคาคือสวนหนึ่งขององคการท่ีจะพัฒนาองคการให

ประสบความสําเร็จ และรวมกันกาวไปใหถึงวัตถุประสงคขององคการท่ีตั้งไว 

  3) ผูนําเชิงปฏิรูปจะมีความกลา ทาทาย เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง 

สรางสรรค ปรับปรุง มีความเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะเปลี่ยนแปลงองคการท้ังภายในและภายนอก                

ใหกําลังใจผูตาม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรมจริยธรรม โดยยกระดับแนวคิดและคานิยม

ทางศีลธรรมใหสูงข้ึน ไมยึดตามอารมณ ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา แตจะใหเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นโดยไมขัดแยง มีความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน เพ่ือกอใหเกิดสันติภาพและ

มนุษยธรรมในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกในองคการ 

  4) ผูนําเชิงปฏิรูปจะกระตุนใหผูตามใชสติปญญา ความคิด ใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สนับสนุนการเรียนรูของผูตามตลอดเวลา กระตุนใหผูตามนําความรู แนวคิดใหมๆ                

มาสรางนวัตกรรม วิธีการเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการ และใหผูตามมองวา ปญหา

ความลมเหลว หรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้น เปนบทเรียนท่ีสําคัญท่ีทําใหตองพัฒนาและปรับปรุง

ตนเองอยูตลอดเวลา 

 องคประกอบของภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 
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 ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปเปนแนวคิดใหมท่ีมุงยกระดับความตองการ ความเชื่อ วัฒนธรรม              

การทํางาน การมองเปาหมายการทํางาน คุณธรรมและจริยธรรมใหมีระดับสูงข้ึน นักการศึกษาได

กลาวถึงองคประกอบของผูนําเชิงปฏิรูปไววา 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 68) กลาวถึง องคประกอบของผูนําเชิงปฏิรูป

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

  1) มีบารมีและเปนแบบอยางท่ีดี (Charisma and Idealized Influence) ผูนํา            

เชิงปฏิรูปจะแสดงพฤติกรรมอันเปนแบบอยางท่ีดีตอผูตาม ผูนําจะไดรับความเคารพ ชื่นชม และ

ไววางใจจากผูตาม และผูตามจะพยายามประพฤติตนตามแบบอยางของผูนํา ผูนําท่ีจะมีลักษณะเชนนี้

ได ตองตระหนักและคํานึงถึงความตองการของผูอ่ืนมากกวาความตองการของตนเอง ขณะเดียวกัน

ผูนําตองแสดงความหนักแนน ม่ันคง ไมโลเล เปลี่ยนแปลงไดงาย ผูนําตองกระทําในสิ่งท่ีถูกตองตาม

หลักศีลธรรม ไมใชอํานาจเพียงเพ่ือสนองความตองการของตนเอง 

  2) การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนแรงจูงใจในหมูผูตาม ( Inspirational 

Motivation) ผูนําเชิงปฏิรูปจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีกระตุนและจูงใจใหผูตามตระหนักถึง

ความสําคัญและความทาทายของงานท่ีไดรับมอบหมาย กระตุนใหเกิดจิตสํานึกในความเปนกลุม 

แสดงความกระตือรือรนในการทํางาน มองโลกในแงดี และใหสมาชิกมีสวนรวมในการมองเห็นอนาคต

ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ผูนําตองเขาใจในความคาดหวังของผูตาม และแสดงการยอมรับในเปาหมายและ

มีวิสัยทัศนในการทํางานรวมกัน 

  3) การกระตุนปญญา การกระตุนความคิดในหมูผูตาม (Intellectual Stimulation) 

ผูนําเชิงปฏิรูปจะกระตุนใหผูตามมีความพยายามท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ดวยการตั้งคําถามตอ                 

ขอสันนิษฐานเดิม กําหนดกรอบของปญหาใหม นําแนวทางแกไขปญหาแบบใหมมาใชกับสถานการณ

ในลักษณะเดิม ผูนําจะสนับสนุนใหผูตามเกิดความคิดสรางสรรค โดยไมวิพากษวิจารณตอความ

ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยายามใหผูตามแสดงความคิดเห็นตอแนวทางแกไขปญหา ดวยการ

พยายามระบุถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและหาวิธีแกไขปญหานั้น ผูตามจะไดรับการสนับสนุนจากผูนําใหนํา

แนวทางใหมๆ ท่ีไดมาใชในการแกไขปญหา และจะไมวิพากษวิจารณแนวคิดท่ีมีความแตกตางจาก

แนวคิดของผูนํา 

  4) การตระหนักถึงความเปนปจเจกบุคคล ใหการสนับสนุนผูตามโดยถวนหนา 

(Individualized Consideration) ผูนําเชิงปฏิรูปจะใหความใสใจตอความตองการความสําเร็จและ

ความตองการความกาวหนาของผูตาม ดวยการใหคําแนะนํา ดูแล และสรางโอกาสในการเรียนรู 

ภายใตบรรยากาศของการสนับสนุนชวยเหลือ ตระหนักถึงความตองการและความปรารถนา                

ท่ีแตกตางกันของผูตาม โดยผูนําตองแสดงออกถึงการยอมรับตอความแตกตางกันของผูตาม 
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 คูเนอรต (Kuhnert, 1994, p. 746) กลาวถึงองคประกอบของผูนําเชิงปฏิรูปวา

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้  

 องคประกอบท่ี 1 ความเสนหรือความมีบารมี เรียกอีกอยางวา อิทธิพลเชิงอุดมการณ 

(Charisma or Idealized Influence) เปนพฤติกรรมท่ีผูนําเชิงปฏิรูปแสดงออกดวยตัวแบบตัวอยาง

บทบาทท่ีเขมแข็งใหผูตามมองเห็น เม่ือพูดตามรับรูพฤติกรรมดังกาวของผูนําก็จะเกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรมเกิดข้ึน ปกติผูนําเชิงปฏิรูปจะมีการประพฤติปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรม

สูง ดังนั้นจึงไดรับการยกยองนับถือจากผูตาม พรอมท้ังไดความไววางใจอยางสูงอีกดวย ผูนําจึง

สามารถทําหนาท่ีใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม 

 องคประกอบท่ี 2 การสรางแรงดลใจ (Inspirational Motivation) เปนพฤติกรรมท่ีผูนํา

เชิงปฏิรูปแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตาม ดวยการ

สรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมานและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ ในทางปฏิบัติของผูนํา

มักจะใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมาย แทนการทํา

เพ่ือประโยชนเฉพาะตน ผูนําเชิงปฏิรูปจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานเปนทีม ผูนําจะ

พยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็น

ความสําคัญวา เปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทําให

องคการเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จได 

 องคประกอบท่ี 3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) เปนพฤติกรรมของ

ผูนําเชิงปฏิรูปท่ีแสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเริ่ม การสรางสรรคสิ่งใหมๆโดยใชวิธีการฝก

ทบทวนกระแสความเชื่อและคานิยมของตน หรือของผูนํา หรือขององคการ ผูนําเชิงปฏิรูปจะสราง

ความรูสึกทาทายเกิดข้ึนแกผูตาม และจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการทดลองวิธีการใหมๆ             

ของตน หรือตองการริเริ่มสรางสรรคใหมท่ีเก่ียวกับงานขององคการสงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออก

และวิธีการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 

 องคประกอบท่ี 4 การมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individualized Consideration)            

เปนพฤติกรรมของผูนําเชิงปฏิรูปท่ีมุงเนนความสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศของการทํางานท่ีดี 

ดวยการใสใจ รับรู และสามารถตอบสนองตอความตองการเปนรายบุคคลของผูตาม ผูนําจะแสดง

บทบาทเปนครูพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหการชวยเหลือผูตามใหไดรับการพัฒนาระบบ

ความตองการของตนสูระดับสูงข้ึน เชน สูระดับการนับถือตนเอง ผูนําใชวิธีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจแกผูตาม เพ่ือเพ่ิมการเรียนรูและความกลา รวมท้ังความม่ันใจแกผูตาม 

 วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา 153-159) กลาวถึงนักวิชาการ สตีเฟนและแมรี (Stephen 

and Mary, 2000) วาท้ัง 2 คนไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสําคัญของความเปนผูนําเชิงปฏิรูป

ประกอบดวยสวนสําคัญดวยกัน 4 สวน ซ่ึงมีพัฒนาการตามข้ันตอนตอไปนี้ 
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  1) การสรางสรรควิสัยทัศน (Creating a Vision) ผูนําเชิงปฏิรูปจะเปนเหมือน

นายหนาขายฝน จะเปนผูวางโครงสรางและข้ันตอนท่ีจะสรางวิสัยทัศน มองการณไกล ท่ีเปนไปไดจริง

และเปนอนาคตท่ีดึงดูดใจและผูกพันผูใตบังคับบัญชา รวมพลังมุงไปสูจุดมุงหมายขององคการจาก

ระดับลางไปสูระดับบน วิสัยทัศนเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงอนาคตของหนวยงานซ่ึงเปนท่ียอมรับ

และเห็นคุณคาโดยทุก ๆ คนในหนวยงาน วิสัยทัศนจะทําใหประโยชนในการเปนแรงจูงใจ วิสัยทัศน

จะเปนเหมือนการบังคับใหผูใตบังคับบัญชารวมกัน กระตุนและเปนแรงจูงใจไปสูจุดมุงหมายใน

อนาคต วิสัยทัศนจะบอกไดถึงความแตกตางระหวางปจจุบันกับอนาคตยังทําใหจุดมุงหมายนาสนใจ

และมีทางเปนไปได 

  2) การสื่อสารทําใหเกิดวิสัยทัศน (Communicating the Vision) ถาวิสัยทัศนเปน

องคประกอบของการเปนผูนําเชิงปฏิรูป ดังนั้นวิสัยทัศนจะเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง ผูนําท่ีทํางาน

ไดผลตองสามารถสื่อความหมาย และเพ่ิมความสําคัญของจุดมุงหมายในภายหนาใหผูใตบังคับบัญชา

เขาใจได การใหขอมูลจะอยูในขอบเขตของวัตถุประสงคหลัก มีการกระตุนใหเกิดความสนใจ ชี้ใหเห็น

ถึงคุณประโยชนและรูจักการรางแผนการข้ึนมา ชวยใหผูนําสามารถสรางมโนภาพข้ึนมาเพ่ือใหกลุม

หรือบุคคลในองคการมีการแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน 

  3) การสรางตัวแบบวิสัยทัศน (Modeling the Vision) ผูนําเชิงปฏิรูปไมเพียงแตพูด

ถึงวิสัยทัศนเทานั้น แตจะแสดงออกในทางปฏิบัติดวย ผูนําจะเดินสนทนา (Walk the Talk) คือการ             

ไมนั่งอยูแตในสํานักงานอยางเดียว แตจะออกมาเดินสายใหคําอธิบายและปฏิบัติตัวเพ่ือเปนแบบอยาง

ท่ีดี ยิ่งไปกวานั้นผูนําแบบนี้จะมีความนาเชื่อถือและปฏิบัติใหเปนตัวอยางเสมอ จะอยูในแนวทางท่ี

เห็นวาวิสัยทัศนท่ีพูดถึงถูกตอง สมเหตุสมผล และนาเชื่อฟง วิธีท่ีจะสรางความเชื่อม่ันในตัวผูนําแบบนี้

คือ ตองมีความสมํ่าเสมอในการกระทํา และตองมีการปรากฏตัวในทุก ๆ เหตุการณท่ีสําคัญ เชน              

ในท่ีประชุม ในสํานักงาน ทําทุกอยางตามกําหนดตารางเวลาและตรงตอเวลา 

  4) การสรางขอตกลงรวมตามวิสัยทัศน (Building Commitment to the Vision) 

การทําวิสัยทัศนใหเปนจริง ผูใตบังคับบัญชาตองใหคําม่ันสัญญา ตัวผูนําจะเปนผูสรางใหเกิดพันธกรณี

หลายวิธีคือ การใหคําพูดท่ีสงสัญญาณใหรู เลาเรื่องราว ทําใหเกิดความกระตือรือรนท่ีเปนพลัง

ผลักดันใหบุคคลยอมรับในวิสัยทัศนเหมือนกลับวาไดเปนผูคิดคนข้ึนเอง ผูนําจะแสดงทัศนคติใหเปนท่ี

รูวา “ทําได” โดยการปฏิบัติใหเห็นและยึดม่ันตามแนวทางนั้น การตอกย้ําและการกระทําอยาง

สมํ่าเสมอจะสะทอนใหเห็นภาพพจนของความเปนคนซ่ือตรง นาเชื่อถือ และจริงใจ ในทายท่ีสุด ผูนํา

จะสรางใหเปนไปตามคําสัญญาโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการและโครงสรางของ

วิสัยทัศนขององคการ คือ ใหมีการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะนําไปสูการรวมรับผิดชอบ 

 แบสส (Bass, 1990, อางถึงใน ประภาพรรณ รักเลี้ยง, 2556, หนา 94-96) ไดกลาวถึง 

องคประกอบท่ีสําคัญของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมี 4 ประการ คือ 
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  1)  ลักษณะพิเศษ (Charisma) ผูนําแบบนี้จะมีลักษณะพิเศษดังนี้ 

       (1.1)  สรางวิสัยทัศนหรือมองภาพในอนาคตขององคการท่ีดีกวาปจจุบัน และ

กําหนดพันธกิจ โดยผูตามยอมรับ และผูตามแตละคนมีวิสัยทัศนของตนเองท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน

ขององคการ 

      (1.2)  ใชกลวิธีใหม ๆ ในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ียึดถือรวมกัน 

      (1.3)  ทําใหผูตามเกิดความเชื่อม่ันในกลวิธีท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ 

      (1.4)  กลาเสี่ยงอยางชาญฉลาดเพ่ือประโยชนขององคการและผูตาม 

      (1.5)  ใชอํานาจสวนตัวคืออํานาจความเชี่ยวชาญเพ่ือใหผูตามทํางานไดสําเร็จ และ

ใชอํานาจอางอิงเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูตาม 

   (1.6)  มีคุณสมบัติท่ีดึงดูดใจผูตาม 

  2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) เปนการใชอิทธิพลของผูนําตอผูตาม เพ่ือให

ผูตามใชความพยายามมากกวาท่ีจะคิดหรือเหนือความคาดหมาย วิธีการสรางแรงบันดาลใจสามารถ

กระทําไดหลายประการ 

      (2.1)  การใชคําพูดเพ่ือกระตุนใหผูตามม่ันใจและกระตือรือรน เชน พูดใหผูตาม

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พูดอยางหาวหาญ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในยามท่ีผูตามหมดกําลังใจ 

ทอแท พูดใหผูตามเชื่อม่ันวาเขาสามารถทํางานไดสําเร็จและมีคุณภาพ 

      (2.2)  การปฏิบัติ เชน ใหผูตามท่ีมีความสามารถพิเศษไดทํางานใหมท่ีทาทาย

ความสามารถ สรางบรรยากาศขององคการใหเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได การติดตอสื่อสารมีหลาย

ชองทาง รวมทุกขรวมสุขกับผูตามท้ังในยามปกติและเม่ือประสบปญหายุงยาก นําหนาในยามท่ีมี

อันตราย 

       (2.3)  การคาดหวังหรือมองผูตามในดานดีหรือเชิงบวก การท่ีผูนําคาดหวังผูตาม            

ในดานดีจะทําใหผูตามพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังนั้น และพยายามทําใหผูนําม่ันใจวาการท่ี

ผูนําเชื่อวาเขาทํางานไดดีนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตอง ผูตามท่ีถูกทําใหเชื่อวาตนทํางานดีจะทํางานไดดีกวา             

คนท่ีถูกคาดหวังวาทํางานไมดีหรือไมไดรับการคาดหวังใด ๆ 

      (2.4) การสรางความม่ันใจและสรางความเชื่อในอุดมการณอันสูงสง การท่ีผูตาม           

จะอุทิศตนใหกับงานอยางเต็มท่ีกําลังความสามารถนั้น ผูตามจะตองเชื่อวาอุดมการณท่ีตอสูเพ่ือไดมา

นั้นเปนสิ่งท่ีถูกตองและมีคุณคาเพียงพอท่ีจะอุทิศตน ดังนั้นผูนําตองพยายามทําใหผูตามเกิดความ

เชื่อม่ันในอุดมการณขององคการใหได เชน พาไปศึกษาดูงานองคการท่ีประสบผลสําเร็จเพ่ือดูเทคนิค

วิธีการใหมใหมเพ่ือเปดโลกทัศนใหกับผูตาม 

  3)  การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) ผูนําตองสรางเสริมให                 

ผูตามใชปญญา เหตุผล ความสุขุมรอบคอบ และความระมัดระวังในการแกปญหา ผูนําตองยั่วยุผูตาม
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ใหแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการแกปญหา กระตุนการสรางระบบความคิด เรียนรูวิธีการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตามรูจักวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาอยางเปนระบบมียุทธศาสตรใน

การคิดนอกกรอบ โดยสรุปคือ ผูตามจะไดรับการสนับสนุนใหคิดเอง พัฒนาตนเองในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

  4)  การมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individualized Consideration) เปนการให

ความเอาใจใสตอผูตามตามความแตกตางแตละบุคคล เปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา สรางความสัมพันธ

และพัฒนาผูตามใหมีความรูความสามารถ เกิดความรับผิดชอบ เกิดความรักความผูกพัน และเต็มใจท่ี

จะอุทิศตนทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

 จากองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงปฏิรูป             

มี 4 ประการ คือ 1. การสรางสรรควิสัยทัศน หรือการมองภาพในอนาคตขององคการท่ีดี 2. ใชกลวิธี

ใหมๆ ในการทํางาน 3. การสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน 4. การสรางความสัมพันธและ             

ความเอาใจใสตอผูตาม 

 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 ความหมายของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 ผูนําท่ีดีตองมีการวางแผน มีกลยุทธในการบริหารงาน กลยุทธเปรียบเหมือนเข็มทิศ          

ชี้แนวทางในการบริหารงาน ภาวะผูนําเชิงกลยุทธในหนวยงานองคการจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูนําตองมี  

ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานมีการพัฒนาไปตามแผนและครอบคลุมตามแนวทางท่ีไดวางไวสงผลให

องคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลถึงงานท่ีมีประสิทธิผล ภาวะผูนํา                 

เชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) มีนักทฤษฎีและนักวิชาการไดใหคําจํากัดความไวดังนี้ 

 ทรรศนะ บุญขวัญ (2548, หนา 3) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ความสามารถ             

ในการทํานายอนาคตดวยการมีสายตาท่ีกวางไกล รักษาความยืดหยุน และใจกวางพอท่ีจะใหอํานาจ

หรือรับฟงบุคคลอ่ืนในการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธเทาท่ีจําเปน 

 กัลยรัตน เมืองสง (2550, หนา 11) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง สภาวะท่ีผูนํา

แสดงใหเห็นในการกําหนดทิศทางและกระตุนแรงบันดาลใจใหแกสมาชิก ท่ีเปนกระบวนการพัฒนา

ความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรู                 

ในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานเกิดพลังรวมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองคการ               

ใหดีข้ึน และผลักดันใหการบริหารเชิงกลยุทธประสบความสําเร็จ 

 นฤมล สุภาทอง (2550, หนา 19) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง รูปแบบของ

ผูนํา              ท่ีมองการไกลในการสรางและพัฒนาองคการตามแผนกลยุทธเพ่ือไปสูเปาหมาย 
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 ฐิติมา จํานงคเลิศ (2550, หนา 29) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ผูนําท่ีมี

ความสามารถในการมองไปในอนาคตและกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง                  

จากสิ่งแวดลอมภายนอก รวมท้ังมีความสามารถกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบตอคูแขง 

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2553, หนา 3) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง รูปแบบของ

ผูนําเชิงกลยุทธเริ่มตนจากการเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน คือ ผูนําท่ีมองการไกลในอนาคตถึงสิ่งท่ีตองการ

ใหเกิดข้ึนในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป และวางแผนกลยุทธเพ่ือไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีตั้งไว 

ผูนํากลยุทธมีความสนใจตอสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ 

 เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553, หนา 55) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการ

ของอิทธิพลท่ีผูนํามีตอบุคคลอ่ืนใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการ เพ่ือบรรลุและรักษาไว                       

ซ่ึงวัตถุประสงคขององคการใหครอบคลุมท้ังเปาหมายและวิธีการ โดยการกําหนดทิศทางขององคการ 

การวางแผนหรือการสรางทางเลือก การนําไปสูการปฏิบัติและการควบคุมหรือการประเมิน 

 วิโรจน สารรัตนะ (2557, หนา 26) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง การท่ีผูนํา                    

ใชกระบวนการกําหนดทิศทางขององคการ นําไปสูการสรางและปฏิบัติของวิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 

 Davies and Davies (2010, p. 5) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนภาวะผูนําท่ีมี

วิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ รวมไปถึง

ความสามารถในการกําหนดทิศทางและสรางขีดความสามารถขององคการเพ่ือนําไปสูความสําเร็จและ

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรุงเรืองท่ียั่งยืนใหกับ

องคการได 

 จากความหมายของภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ภาวะผูนําเชิง                

กลยุทธ หมายถึง สภาวะท่ีผูนําสามารถมองการณไกล มีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจน ผูนําจะมี

พฤติกรรมท่ีมีทิศทางและวัตถุประสงคโดยมีกระบวนการท่ีแสดงใหเห็นในการกําหนดทิศทางท่ี

สอดคลองเขากับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมภายนอก และการกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแก

สมาชิก นําสมาชิกเขาสูกระบวนการพัฒนาความสามารถของตนเองไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพ

มากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานเกิดพลังรวมในการ

พัฒนาปรับเปลี่ยนองคการใหดีข้ึน และผลักดันใหการบริหารเชิงกลยุทธประสบความสําเร็จเปนไป

ตามเปาหมาย 

 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการประกอบธุรกิจจากลักษณะท่ีเจาของกิจการเปน

ผูดําเนินการเองไปสูรูปแบบธุรกิจสมัยใหมท่ีมีขนาดใหญ ท่ีใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมภายใต

การบริหารโดยผูจัดการมืออาชีพ (Professional Manager) ในชวงทศวรรษท่ี 1980 เปนตนมา ก็มี
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สวนผลักดันใหมีการนําแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) มาประยุกตใช

ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางแพรหลายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและผลผลิตของ

องคการ (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550, หนา 299) แนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนแนวคิดหนึ่งท่ีควร

ศึกษาเพ่ือจะไดนํามาประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธในการบริหารจัดการขององคการใหประสบ

ความสําเร็จ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธไดมีผูใหแนวคิดไวตาง ๆ ดังนี้ 

 มันทนา กองเงิน (2554,หนา 23) กลาวถึงนักวิชาการ Senge (1990) วาไดใหแนวคิด

เก่ียวกับผูนําเชิงกลยุทธวา ภาวะผูนําแบบใหมในฐานะผูสรางวิสัยทัศนเชิงกลยุทธผูท่ีจะกาวไปสูความ

เปนเลิศไดนั้นจะตองมีลักษณะดังนี้     

  1)  วิสัยทัศนสวนตน คือ มีจุดมุงหมาย มีความหวังท่ีจะไปเปนอยางใดอยางหนึ่ง 

ในอนาคต 

  2)  มีแรงมุงม่ัน ใฝดี คือ เม่ือมีวิสัยทัศนแลวก็จะตองมีแรงมุงม่ันท่ีจะลงมือทํากิจ                

ท้ังปวงใหบรรลุตอผลสําเร็จ 

  3)  มีความมุงม่ัน ม่ันฝกฝนใหเกิดความชํานาญ 

  4)  มีความคิดวิเคราะหสิ่งใด ๆ ดวยเหตุดวยผล 

 Dess and Miller (1993, pp. 320 – 321) ใหแนวคิดเก่ียวกับผูนําเชิงกลยุทธวา กิจกรรม

สําหรับความเปนผูนําเชิงกลยุทธมี 3 ประการ ดังนี้ 

  1)  การกําหนดทิศทางขององคการ (Setting a Direction) เพ่ือสรางวิสัยทัศนท่ีงาย

แกการเขาใจ และกลยุทธตาง ๆ ท่ีมีความหมายตอธุรกิจ เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมองคการในแงท่ีวา

สิ่งท่ีกลาวมานี้จะมีรูปแบบอยางไรตอไปในอนาคต เปนการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธนั่นเอง 

  2)  การออกแบบองคการ (Designing the Organization) เปนกิจกรรมท่ีเนนการ

ประเมินองคการท่ีจําเปนตอการกอใหเกิดผลลัพธ และสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางประสบ

ความสําเร็จ 

  3)  การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ (Instilling a Culture) ซ่ึงมีความเก่ียวของกับ

ความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ บุคลากรท่ัวไปท้ังองคการจะไดรับการสนับสนุนใหมีวิสัยทัศน

รวมกัน รวมท้ังเขาใจกลยุทธตาง ๆ เพ่ือทํางานรวมกันไดดวยความสามารถสูงสุดและพฤติกรรมท่ีมี

คุณธรรมอยางเต็มท่ี 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550, หนา 320) ไดกลาวถึงนักวิชาการ Ireland and Hitt (1999)                  

ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับผูนําเชิงกลยุทธวา ขณะท่ีบริบทโลกาภิวัตนขยายตัวเพ่ิมข้ึนท้ังแนวกวาง

และแนวลึก ควบคูกับภาวการณแขงขันท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนเชนนี้ จําเปนท่ีผูนําเชิงกลยุทธตอง

ดําเนินการใน 6 กิจกรรมตอไปนี้ 
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  1)  ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ผูนําเชิงกลยุทธหรือทีมงานบริหารสูงสุดจะตองใหวิสัยทัศน               

ท่ีแจมชัด และมีลักษณะท่ีจูงใจคนในองคการได เปนวิสัยทัศนท่ีไดมาจากบุคคลฝายตาง ๆ ท่ีมีสวนได

สวนเสียขององคการเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง 

  2)  ผูนําเชิงกลยุทธจะตองตระหนักถึงความสําคัญตอการใชประโยชน และดํารงรักษา

จุดเดนเปนแกนสมรรถนะขององคการใหได เพราะจุดเดนดังเกาจะเปนท้ังทรัพยากรและ                   

ขีดความสามารถท่ีจะทําใหองคการมีอัตลักษณท่ีนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน 

  3)  ผูนําเชิงกลยุทธตองมุงเนนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยกระบวนการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง ผูนําจะตองมีทัศนะและปฏิบัติตอพนักงานของตนเยี่ยงทรัพยากรท่ีมีคุณคา 

  4)  ผูนําเชิงกลยุทธของทศวรรษท่ี 21 จะตองดําเนินกิจกรรมเปนการสงเสริม 

“วัฒนธรรมความมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน” ขององคการ ดวยการกระตุนและเปดกวางดานโอกาส           

แกทุกคนในการใชพลังและรวมขับเคลื่อนองคการ เพราะผูนําท่ีมีความเขาใจจะสามารถพัฒนาและ

ดํารงรักษาวัฒนธรรมขององคการไวได ซ่ึงมีสวนสําคัญยิ่งตอการเสริมสรางใหเกิดความสําเร็จ                  

ตอองคการท่ีอยูภายใตบริบทความสลับซับซอนของเศรษฐกิจใหมของโลก 

  5)  ผูนําเชิงกลยุทธจะตองยึดม่ันและมุงเนนแนวปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ดวยการแสดง

ถึงความสัตย เชื่อถือคุณธรรม ยึดม่ันในหลักการของตน ท้ังสามารถบันดาลใจพนักงานใหประกอบ

ธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม นอกจากนี้ดวยบริบทของกระแสโลกาภิวัตนทําใหตองเก่ียวของกับ

บุคคลตางเชื้อชาติท่ีหลากหลายวัฒนธรรมมากข้ึน ผูนําท่ีสามารถเรียนรูและเขาใจอยางลึกซ้ึง                

ตอคานิยมและวัฒนธรรมเหลานี้ ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จเพ่ิมมากข้ึน 

  6)  ผูนําในทศวรรษท่ี 21 จะตองสามารถสรางความมีประสิทธิผลและความมีดุลยภาพ

ขององคการระหวางการควบคุมท่ีเนนความยืดหยุน และการริเริ่มใหม ๆ ท่ีมุงผลระยะสั้นกับท่ีมุงผล

ระยะยาว 

 มันทนา กองเงิน (2554, หนา 20 – 21) กลาวถึงนักวิชาการ Davies and Davies (2004)              

วาไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับผูนําเชิงกลยุทธวาควรประกอบดวยคุณสมบัติ 2 ดานคือ 

  1)  ดานความสามารถในการจัดการ ประกอบดวย 

   (1.1)  ความสามารถในการกําหนดทิศทางกลยุทธขององคการ มีความสามารถ          

ในการมองอนาคต เขาใจในบริบทขององคการในปจจุบัน กําหนดแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน

และรูปแบบการดําเนินงานในภาวะปจจุบัน 

   (1.2)  ความสามารถในการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

   (1.3)  ความสามารถในการปรับสมาชิกในองคการใหเขากับองคการ สรางคานิยม 

ในองคการท่ีสนับสนุนใหสมาชิกเกิดความยึดมันผูกพันตอองคการ ปรับปรุงพัฒนาองคการไปสู

เปาหมายขององคการ 
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   (1.4)  ความสามารถในการกําหนดกลยุทธสามารถสราง พัฒนา และเปลี่ยนแปลง

กลยุทธไดทันตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก มีการตัดสินใจท่ีถูกตอง ทันตอเวลาและสถานการณ           

ท่ีเกิดข้ึน 

  2) ดานคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบดวย 

   (2.1)  เปนผูท่ีไมพึงพอใจกับสภาพท่ีเปนอยูปจจุบัน คือมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ปรับปรุงพัฒนาองคการอยูเสมอ 

   (2.2)  มีความสามารถในการซึมซับความรูใหม เรียนรูอยูตลอดเวลา นําความรู           

มาวิเคราะห ประยุกต เพ่ือใหเกิดผลลัพธใหมตอองคการ 

   (2.3)  มีความสามารถในการปรับตัว เปนผูท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความ

ยืดหยุนสูง 

   (2.4)  มีภาวะผูนํา ฉลาด และมีสติปญญา มีการตัดสินใจท่ีถูกตองในเวลา                       

ท่ีเหมาะสม วิเคราะหและตัดสินใจไดวา สิ่งไหนคือความคิดท่ีดีหรือไมดี ทําใหผูอ่ืนยอมรับในคุณคา

และความคิดเห็นของตน นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนผูนําท่ีมีความคิดเขาใจระดับสูง              

คิดเชิงมโนภาพ ในการซึมซับและการรับรูแนวโนมของสิ่งตาง ๆ มีความสามารถในการออกแบบ และ

นําปจจัยเขาตาง ๆ มากําหนดทิศทางกลยุทธ คานิยม และจุดมุงหมายท่ีชัดเจนท่ีคาดหวังจะใหมี

รูปรางอยางไรในอนาคต สามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางประสบความสําเร็จ ผูนําตองสงเสริม

ความรู กระตุนใหผูอ่ืนไดคิดไดเขาใจมากกวามุงใหทําตาม ปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ ดํารงรักษา

จุดเดนเปนแกนสมรรถนะขององคการ ผูนํามีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติในการคิดสรางสรรค ฉลาด และมี

สติปญญา มีการตัดสินใจท่ีถูกตองในเวลาท่ีเหมาะสม มีความสัตย เชื่อถือคุณธรรม ยึดม่ันในหลักการ

ของตน มีความยืดหยุนสูง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ความหมายของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ

สมมุติฐานของสมาชิกในองคการ รวมท้ังการสรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและ  

กลยุทธท่ีสําคัญขององคการ ไดมีนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศไดใหความหมายของภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้ 

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2552, หนา 77-78) กลาวถึง ความหมายของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงวา หมายถึง ผูนําท่ีสามารถแปลงวิสัยทัศนใหเปนความจริงได นําไปสูการปฏิบัติได 

สามารถทําใหบุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทํางานท่ีทาทายและเปนผู
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กําหนดกลยุทธขององคการท่ีนําไปสูกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธขององคการในสภาพแวดลอมของ

การแขงขันในโลกธุรกิจ 

 สัมมา รธนิธย (2553, หนา 113) กลาวถึง ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง                     

วาหมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมท่ีผูนําเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึน           

ตามระดับ โดยใชความรูความสามารถและประสบการณ ทําใหผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรูภารกิจ 

วิสัยทัศน  จงรักภักดี  อุทิศตนเพ่ือองคการ และใชการชักจูงโนมนาวความคิดใหผู รวมงาน                    

อยากเปลี่ยนแปลงท้ังในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ การริเริ่ม ความรวดเร็วในการทํางานและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 Bass and Avolio (1994, p. 245) กลาวถึง ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง                

วาหมายถึง กระบวนการท่ีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามของผูตามใหสูงข้ึนจากความพยายามท่ี

คาดหวัง เปนผลใหปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง ผูนําแสดงบทบาททําใหผูตามมีความรูสึกไววางใจ 

ยินดี จงรักภักดี และนับถือ ทําใหผูตามกลายเปนผูท่ีมีศักยภาพ เปนนักพัฒนา ผูเสริมแรงไดดวย

ตนเอง ซ่ึงผูนําจะตองยกระดับความรูสึกความสํานึกของผูตาม ใหความสําคัญและคุณคาของผลลัพธท่ี

ตองการและวิธีการท่ีจะบรรลุถึงผลลัพธท่ีตองการ ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชนสวนตน แตอุทิศ

ตนเพ่ือองคการ โดยกระตุนระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึนตามระดับความตองการของมาส

โลว 

 Razik and Swanson (1995, p. 105) กลาวถึง ความหมายของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงวาหมายถึง ลักษณะผูนําท่ีเนนการเปลี่ยนแปลงท้ังองคการใหดีข้ึนกวาเดิม โดยยกระดับ

คุณธรรมและแรงจูงใจจนสงผลทําใหสมาชิกรูสึกอยากเปลี่ยนแปลงอยางเต็มท่ี ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะทําใหงานสัมฤทธิ์ผลได จะตองชวยใหสมาชิกเห็นความสําคัญและคุณคา ผลงาน และ

แนวทางการทํางานใหสําเร็จ ชักจูงใหสมาชิกเห็นประโยชนของทีมและองคการเปนหลัก และตอง

เปลี่ยนระดับความตองการตามทฤษฎีของมาสโลวใหสูงข้ึนและขยายมากข้ึน 

 Dubrin (1998, p. 198) กลาวถึง ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึง 

การมุงเนนการเปลี่ยนแปลงท้ังองคการใหดีข้ึนกวาเดิมโดยยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรม จนสงผลทํา

ใหสมาชิกรูสึกอยากปรับเปลี่ยนอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ผูนําจะตองชวยยกระดับความตองการของ

บุคคลใหสูงข้ึน สรางคานิยมใหดีข้ึน และพัฒนาคุณธรรมใหสูงข้ึนดวย 

 จะเห็นไดวา แนวคิดและความหมายดังกลาวขางตนท้ังในประเทศและตางประเทศ ตางมี

ทัศนะท่ีสอดคลองกัน โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนตามระดับ จนสามารถแปลงวิสัยทัศนใหความเปนจริงไดโดยใชความรู

ความสามารถและประสบการณ ทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อม่ัน มีทัศนคติยอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงในทางบวก พรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือใหองคการบรรลุเปาประสงคท่ีวางไว 



 

59 

 
 
 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงเปนการทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือใหเกิดความแตกตาง หรือเพ่ือใหเกิด

สภาวะใหมท่ีตองการในอนาคต การเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญท้ังตอระบบคิดและโครงสรางหรือวิธี

ปฏิบัติ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการท่ีดี พึงประกอบดวย ภาวะผูนําและการบริหาร 

การบริหารจัดการจะเนนท่ีการวางแผนการจัดระเบียบ การควบคุมการรักษาระบบและโครงสราง 

สวนภาวะผูนํามุงสรางสิ่งใหมๆ พัฒนา ปรับเปลี่ยน มองอะไรไกลทาทายสิ่งเดิม ๆ มุงทําในสิ่งท่ี

ถูกตอง ซ่ึงมีผูใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้ 

 ไตรรัตน โภคพลากรณ (2551, หนา 201) กลาววา การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีหลักการดังนี้ 

  1)  การเปลี่ยนแปลงคือการดําเนินการจากสภาวะใหม ท่ีตองการในอนาคต                     

การเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญท้ังตอระบบคิดและโครงสรางหรือวิธีปฏิบัติ ในการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารอาจจะมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงก็เปนไปได 

  2)  การเปลี่ยนแปลงอาจจะแบงไดหลายประเภท ไดแก ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ตามเกณฑเปาหมายการเปลี่ยนแปลง และตามระดับของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงมี

สาเหตุมาจากปจจัยภายนอก คือ ปจจัยทางประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานการตลาด

และเศรษฐกิจ และความกดดันทางสังคมและการเมือง สวนปจจัยภายใน ไดแก ปญหาดานบุคลากร

และพฤติกรรมการบริหาร 

  3)  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ถือวาเปนความเสี่ยงขององคการท่ีจะตอง

บริหาร โดยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดสภาวะใหมท่ีพึงตองการ ซ่ึงการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงใหสัมฤทธิ์ผลนั้น จะตองพิจารณาแนวคิดหรือตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประกอบดวย จะทําใหเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงไดอยางดียิ่งข้ึน 

 Tikchy and Ulrich อางถึงใน รุงนภา วิจิตรวงศ (2551, หนา 32–33) ไดกลาววา การ

เปลี่ยนแปลงองคการเพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิผลนั้น ผูท่ีมีความสําคัญคือ ผูบริหารองคการจะตองเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองทํา 3 กิจกรรม คือ 

  1)  การสรางทัศนภาพ ผูนําจะตองสรางทัศนภาพขององคการในอนาคต ใหสมาชิก

เปนบุคคลสําคัญขององคการ มีสวนรวมการรับรูทัศนภาพ ผูนําเปนแกนสําคัญในการรับผิดชอบทัศ

นภาพ ผูนําจําเปนตองมีการคิดในเชิงบูรณาการสรางสรรค หยั่งรู และอุปนัย การสรางทัศนภาพ

ดังกลาวควรจะสอดคลองกันในเรื่องปรัชญา และแบบท้ังของผูนําและองคการ 

  2)  การสรางความผูกพัน บุคลากรขององคการหรืออยางนอยสวนใหญตองยอมรับ

ภารกิจหรือทัศนภาพใหมและกระทําใหเกิดข้ึน ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงตองเขาใจผูตามอยางลึกซ้ึง  

ควรทําองคการใหมีชีวิตชีวาแตกตางจากผูนําคนกอน 
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  3)  การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเปนมาแตเดิม องคการจะตองไดรับการปรับรูปแบบใหมี

พฤติกรรมใหม ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองทําทัศนภาพใหเปนจริง ภารกิจตาง ๆ ตองมีการ

กระทํา ปรัชญาตองนําไปสูการปฏิบัติจริง การกระทําและการปฏิบัติใหมตาง ๆ ตองมีสวนรวมท้ัง

องคการ วิธีการสื่อสาร การตัดสินใจ ระบบการแกปญหา เปนเครื่องมือท่ีทําใหทัศนภาพกลายเปนจริง

ได การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเปนมาแตเดิม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองการรูปแบบและการเสริมแรงของ

วัฒนธรรมใหมท่ีเหมาะสมกับองคการ ระบบทรัพยากรมนุษย การคัดเลือก การพัฒนา การประเมิน 

และการใหรางวัล เปนเรื่องหลักของการเปลี่ยนแปลง 

 เบิรน (Burns, 1978, อางถึงใน จรีรัตน วิไลวรรณ, 2554, หนา 14 – 16) ไดกลาววา 

ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะ 

เพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ปฏิสัมพันธเกิดใน 3 ลักษณะ คือ 

  1)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธท่ีผูนํา

เริ่มติดตอกับผูตามเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยใชกระบวนการตอรอง ผูนําการ

แลกเปลี่ยนจะเนนคานิยมท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยน คือ คานิยมวิธีปฏิบัติ 

  2)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําแบบการ

เปลี่ยนแปลงจะกระตุนใหผูตามเกิดความสํานึกของความตองการยกระดับของผูตามใหสูงข้ึน                

ตามระดับความตองการของมาสโลว ทําใหผูตามเกิดจิตสํานึก แลวคานิยมเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนคานิยม

จุดมุงหมาย    

  3)  ภาวะผูนําจริยธรรม (Moral Leadership) คือ ผูนําท่ียกระดับความประพฤติของ

มนุษยใหสูงข้ึน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง 2 ฝาย คือ ผูนําและผูตาม ซ่ึงหมายถึงผูนําท่ีนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงท่ีตอบสนองความตองการและความจําเปนแทจริงของผูตาม ซ่ึงเบิรนมีความเชื่อวา 

แหลงท่ีมาของภาวะผูนํา คือ 

   (3.1) แหลงทางสังคม (Social Source) ไดแก ครอบครัว เปนผูสรางมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิต โรงเรียน สรางทัศนคติและพฤติกรรม และระบบการเมือง แหลงทางสังคมนี้จะทําใหเกิด

ศักยภาพของภาวะผูนํา โดยสรางความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง สามารถแสดงบทบาททางสังคมและรับรู

ถึงเปาหมายท่ีตองการทําใหสําเร็จ 

   (3.2) แหลงทางจิตวิทยา (Psychological Source) จะเนนใหเห็นอิทธิพลท่ีเกิดข้ึน

ในชวงวัยเด็ก การเรียนรูจากประสบการณสวนบุคคล ความสําเร็จ และความลมเหลว 

 แบสส (Bass, 1985) ไดกลาววาจากผลงานวิจัยท่ีขยายทฤษฎีภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน

และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงเบิรนใหชัดเจนข้ึนอีกเปนดังนี้  

  1)  ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ความหมาย

ของภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง เปนผูกระตุนใหผูท่ีพอใจในสิ่งท่ีมีอยูเกิดความตองการเพ่ิมข้ึน
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มากกวาเดิม โดยใชระดับความตองการของมาสโลวในการกระตุนใหผูตามเกิดความตองการท่ีสูงข้ึน

ดวยวิธีนี้คือ  

   (1.1) ทําใหผูตามตระหนักถึงความตองการ มีความสํานึกในความสําคัญ คุณคาของ

จุดมุงหมาย และวิธีท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย 

   (1.2) ใหคํานึงถึงประโยชนของทีม องคการ และนโยบาย มากกวาผลประโยชนสวนตน 

   1.3) ยกระดับความตองการของมาสโลวและอัลเดอรเฟอร หรือทําใหผูตาม                  

เกิดความจําเปนและความตองการท่ีสูงข้ึน 

  2)  ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) พัฒนามาจากทฤษฎี

ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวรุม (Vroom) ผูนําการแลกเปลี่ยนจะอธิบายใหผูตาม

เขาใจบทบาทและงานท่ีผูตามตองทําเพ่ือใหบรรลุความตองการของผูนํา และไดวิ เคราะห

องคประกอบของภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนวามี 2 องคประกอบ คือ การเสริมแรงบวกอยางเหมาะสม 

และการเสริมแรงทางลบอยางเหมาะสม 

 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาสรุปไดวา การบริหารของผูนําในสภาวะตาง ๆ นั้นประสบ

ความลมเหลว จึงได เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานใหมในสภาวะใหม คือภาวะผูนํา                     

การเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท้ังตอตัวผูนํา ผูตามและองคกรนั้น ผูนํา

จะตองสรางความเชื่อม่ันใหผูตาม ไววางใจผูตามในการทํางาน สรางแรงผลักดันหรือแรงกระตุนผูตาม

ใหทํางานเต็มประสิทธิภาพ ทํางานถูกตองตามข้ันตอน ตามวัตถุประสงคขององคการ และผูนําเปน

แบบอยางมีความสามารถในดานตาง ๆ ท่ีนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 Millet (1954) อางถึงใน สถิต คําลาเลี้ยง (2544, หนา 13) ใหความหมายวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแก บุคลากรและ

ไดผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานนั้น 

 Ryan and Smith (1954, p. 276) ไดใหความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน

ของบุคคล หมายถึง ความสัมพันธในแงบวกกับสิ่งท่ีทุมเทใหกับงาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นั้นมองจากแงมุมของการปฏิบัติงานของแตละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีใหกับงาน 

 Petersen and Plowman (1953) ไดใหความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การลดตนทุน แตยังคงความสามารถในการเนินงานและคุณภาพใหมีคุณภาพ              

ท่ีตองการและเหมาะสม 
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 Zeleanick and Others (1958) ไดใหความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นจะดีหรือไม ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการตอบสนองความ

ตองการท้ังภายนอกและภายใน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 Simon (1976, p. 180) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสัมพันธระหวาง

สิ่งท่ีนําเขา (Input) กับผลท่ีไดรับ (Output) กลาวคือความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีนําเขากับ

ผลงานท่ีไดออกมา ถาผลงานท่ีออกมาไดมากกวาทรัพยากร หมายความวา องคการไดเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานข้ึนแลว ในขณะเดียวกันถาผลงานท่ีไดออกมาใชทรัพยากรท่ีนอย

หรือประหยัดท่ีสุด ก็หมายความวาองคการไดเพ่ิมประสิทธิภาพข้ึนเชนกัน  

 Good (1973, p. 193) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพวา ความสามารถท่ีทําใหเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมาย โดยใชเวลาและความพยายามเล็กนอยก็สามารถใหผลงานท่ีสําเร็จไดอยาง

สมบูรณ 

 Certo and Certo (2006, p. 11) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนี้ 

  - ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง วิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความคุมคา

มากท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรต่ําสุด กลาวคือเปนการใชโดยมีเปาหมาย 

  -ประสิทธิผล (Effectness) หมายถึง การใชทรัพยากรขององคการใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ ประสิทธิผลจึงมุงทําใหเกิดผลลัพธท่ีเปนไปตามจุดมุงหมาย 

 David (2007) อางถึงใน ลักษณชัย ธนะวังนอย (2554, หนา 27) ไดใหความหมายของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  1) การเปลี่ยนทรัพยากรไปเปนผลงานมากท่ีสุด 

  2) การปฏิบัติงานใหมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุดมีขอเสียนอยท่ีสุด และใชเวลานอยท่ีสุด 

  3) ผลงานมากท่ีสุดโดยลงทุนนอยท่ีสุด 

  4) การใชทรัพยากรโดยประสบความสําเร็จดานผลงานหรือบริการ 

 จากความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักวิชาการตาง ๆ ท่ีไดกลาว

มาในขางตนนั้น สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง รวดเร็วข้ึน และทันตามเวลาท่ีกําหนด จากนี้ยังตองใชทรัพยากร ท้ังบุคลากรและ

อุปกรณไดอยางเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 Emerson (1913) อางถึงใน เบญจพร กลิ่นสีงาม (2559, หนา 26) ไดกลาววา หลักการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากหนังสือ “The Principles of Efficiency” สามารถ

แบงได 12 ประการ ดังนี้ 
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  1) กําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน หมายถึง การทําความเขาใจและกําหนดแนวคิดในการ

ปฏิบัติงานใหชัดเจน ผูบริหารจะตองทราบถึงสิ่งท่ีตองการเพ่ือลดความคุมเครือ และความไมแนนอน 

  2) ใชหลักเหตุผลท่ัวไป หมายถึง ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะ

เปนไปไดของงาน ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถสรางความแตกตาง โดยคนหาความรูและ

คําแนะนํา                 ใหมากเทาท่ีทําได 

  3) คําแนะนําท่ีดี หมายถึง ผูบริหารตองการคําแนะนําจากผูอ่ืน คําแนะนําตองถูกตอง

และสมบูรณ  

  4) วินัย หมายถึง รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรกําหนดองคการ

เพ่ือใหบุคลากรเชื่อถือตามกฎและวินัยตาง ๆ 

  5) ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติติงานดวยความยุติธรรม ผูบริหารควรใหความรู

และความเหมาะสมแกบุคลากรอยางเทาเทียมกัน 

  6) มีขอมูลท่ีเชื่อถือไดเปนปจจุบัน ถูกตองและแนนอน หมายถึง การปฏิบัติติงานตอง

เชื่อถือได มีหลักฐาน 

  7) ความชอบวัยของการจัดสง หมายถึง ผูบริหารควรใชการวางแผนสําหรับแตละ

หนาท่ีเพ่ือใหบุคลากรทําหนาท่ีไดอยางราบรื่นและบรรลุจุดมุงหมาย โดยงานควรมีลักษณะแจงให

ทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง 

  8) มาตรฐานและตารางเวลา หมายถึง ผูบริหารตองพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและ

กําหนดเวลาปฏิบัติงานสําหรับแตละหนาท่ี 

  9) สภาพมาตรฐาน หมายถึง ผลงานท่ีไดมาตรฐาน  

  10) การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน หมายถึง การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 

ผูบริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี 

  11) มีคําสั่งการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานระบุไว หมายถึง กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถ  

ใชเปนเครื่องมือในการสอนงานได ผูบริหารตองระบุการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและเปนลายลักษณอักษร 

  12) การใหรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง ผูบริหารควรใหรางวัลแกบุคลากรสําหรับ

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ 

 Peterson and Plowman (1953) อางถึงใน ประพันธ ชัยกิจอุราใจ (2561, หนา 19) ได

กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

  1) ดานคุณภาพของงาน หมายถึง คุณสมบัติของงานหรือบริการท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการและสรางใหเกิดความพึงพอใจได 

  2) ดานปริมาณงาน หมายถึง ปริมาณของงานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความ

คาดหวังขององคการ 
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  3) ดานเวลา หมายถึง ความรวดเร็ว มีความเหมาะสมกับงาน และผลงานเสร็จตาม

เวลาท่ีกําหนด 

  4) ดานคาใชจาย หมายถึง ความสามารถในการลดตนทุนหรือใชทรัพยากรต่ํากวาท่ี

กําหนด โดยอยางไดผลตามท่ีตองการ 

 Steers (1970) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปจจัยการปฏิบัติงานท่ีดี

สามารถแบงออกได 3 ประการ ดังนี้ 

  1) ความสามารถเฉพาะตัว หมายถึง การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานเพ่ีอองคการ 

  2) ความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ หมายถึง การยอมรับของบุคลากร

เก่ียวกับการปฏิบตัิงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  3) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น หมายถึง สามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ 

 Mathis and Jackson (2008, pp. 71-72) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงานประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก คือ 

  1) ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล ประกอบดวย ความสามารถของ

บุคลากร ความสนใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะเฉพาะสวนบุคคล 

  2) นโยบายเรื่องคาตอบแทน ประกอบดวย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จริยธรรม               

ในการปฏิบัติงาน และการเขาและการลาออกของบุคลากร 

  3) การสนับสนุนขององคการ ประกอบดวย การฝกอบรมและพัฒนาอุปกรณและ

เทคโนโลยี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารงานและเพ่ือนรวมงาน 

 Kamboh (2009) กลาววา บุคลากรเปนสินทรัพยท่ีมีคาท่ีสุดในองคการ องคการจะ

ประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยบุคลากรทุกคน องคการสวนใหญจะใชแรงจุงใจในการกระตุนให

บุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีหลายปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของ

บุคลากร ทัศนคติและพฤติกรรมจะเปนบทบาทสําคัญในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับปจจัย

อ่ืน ๆ กลาวไว มีดังนี้ 

  1) บรรยากาศในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาพวกเขาจะพอใจหรือไมพอใจในงานหรือสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเปนสิ่งท่ีบอกไดอีกวาบุคลากรขององคการไดรับการดูแลจากองคการอยางไร 

องคการไดใหความสําคัญตอบุคลากรอยางไร 
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  2) ระบบ เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับขององคการ และบุคลากร

จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด บางครั้งอาจมีความยากลําบากในการยอมรับข้ันตอนมาตรฐาน

การปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน 

  3) ขอเสนอแนะจากบุคลากร ขอเสนอแนะไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง จะทําให

การปฏิบัติงานราบรื่น โดยปญหาในการปฏิบัติงานตาง ๆ จะถูกนํามาอภิปรายกัน องคการท่ีสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ไดตามขอเสนอแนะของบุคลากรในองคการจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคการนั้นได 

  4) การใหการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา มีการใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาท่ีมี

ประโยชน การตัดสินใจในการดําเนินงานบางอยางเปนสวนสําคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ        

  5) แรงจูงใจ เปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในองคการ การสรางแรงจูงใจของบุคลากรท่ี

มีความแตกตางกันนั้นเปนสิ่งสําคัญเพ่ือประโยชนตอองคการ วิธีการกระตุนแรงจูงใจมีอยูหลายวิธี               

ซ่ึงจะสงผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการท่ีแตกตางกัน 

  6) ความสามารถ มีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมความเชื่อม่ันของบุคลากรและยังจะมี

บทบาทสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติงาน ทักษะไดมาจากการเรียนรูและ

ประสบการณ การมีทักษะและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานจะสงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  

  7) การฝกอบรม เปนวิธี ท่ีสําคัญของการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความชํานาญมากข้ึน 

 ธัญญา ผลอนันต (2546, หนา 77) ไดกลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติติงานของ

บุคลากรสามารถแบงไดเปน 3 ประการ ดังนี้ 

  1) ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี 

เชน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา บุคลิกภาพ เชาวปญญา ประสบการณ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความสนใจในงาน และมุมมองตอฝายบริหาร เปนตน 

  2) ดานงาน หมายถึง ลักษณะของเนื้องาน เชน งานมีความนาสนใจ มีความทาทาย

แปลกใหม 

  3) ดานการจัดการ หมายถึง ความม่ันคงในงาน มีโอกาสกาวหนา ไดรับอํานาจในการ

ตัดสินใจ คาตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสม 

 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบบารมี 
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 คําวา บารมี (Charisma) นั้น มีรากศัพทมาจากภาษากรีก ทีแปลวา  “พรสวรรค (Gift)”  

ผูท่ีนําศัพทนี้มาใชและขยายความเปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน แม็กซ เวเบอร (Weber, 1947,               

p. 358) ไดเสนอความหมายของภาวะผูนําแบบบารมีในหนังสือของเขา วา บารมีนั้นเปนพรสวรรค              

ท่ี อธิบายไดถึงความมีอิทธิพลท่ีไมมีแนวทางท่ีชัดเจนและอยูนอกเหนือการควบคุมของ กฎหมาย             

แตผูตามนั้นยอมศิโรราบกับสิ่งท่ีพวกเขาถือวาเปนแรงบนัดาลใจอันเกิดข้ึนจากพรสวรรค หรือคุณภาพ

ท่ีอยูเหนือธรรมชาติ ผูนําแบบบารมีเปนเอกลกัษณของบุคคลผูซ่ึงไดรับการยอมรับจากบุคลิกภาพ 

ความสามารถท่ีสงผลตอการรับรูของผูตามภาวะผูนําแบบบารมีสรางใหเกิดความจงรักภักดี การมี

ความรูสึกรวม และความศรัทธาใหกับเหลาผูตาม ซ่ึงเขาเหลานั้นยึดถือเอา ผูนํานั้นเปนแรงบันดาลใจ 

เปนวีรบุรุษ กอใหเกิดความรูสึกท่ีลึกซ้ึงท่ีนํามาสูความผูกพัน มีแรงจูงใจ และการปฏิบัติงานหรือหนาท่ี

อยางเต็มประสิทธิภาพ ตอมาในป ค.ศ.1976  โรเบริต เจ. เฮาส  ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยเพซิล

วาเนีย ไดเสนอผานทางงานวิจัยของเขาวาภาวะผูนําแบบบารมีของผูนํามีความสําคัญเปนอยางมากตอ 

ผูใตบังคับบัญชา ลักษณะนิสัยของผูนําแบบบารมีนี้มักจะเปนไปในทางท่ีสรางใหเกิดความม่ันใจ ในตัว

ผูนําตอผูใตบังคับบัญชา มีลักษณะความนาเชื่อถือสูง มีการยกตัวอยางหรือทําเปน แบบอยางท่ี

ผูใตบังคับบัญชายอมรับ และใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม มีการใหความ ชวยเหลือ ซ่ึง

กอใหเกิดพันธะหนาท่ีรวมกันในการนําพาความสําเร็จมาสูองคการท่ีจะสงผลใหการมีบารมีของผูนํา

เพ่ิมสูงข้ึนไปอีก ในเวลาตอมา ลูซเซียรและแอชชัว (Lussier & Achua, 2001, p. 375) ไดเสนอผาน

หนังสือของพวกเขาวา บารมี คือ กระบวนการแหงอิทธิพลท่ีจะกอใหเกิด ความเปลี่ยนแปลงใน

ทัศนคติและขอตกลงของเหลาสมาชิกในองคการและสรางขอผูกพันกับ องคประกอบขององคการ ซ่ึง

หากผูนําไดรับการยอมรับวามีบารมีแลวนั้น ก็จะเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “ภาวะผูนําแบบบารมี” โดยภาวะ

ผูนําแบบบารมีเปนกระบวนการท่ีอยูเหนือธรรมชาติและนําไปสู แรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคคลอยู

เหนือผูอ่ืนในสถานการณท่ีวิกฤต บุคคลท่ีมีลักษณะผูนํา ประเภทนี้มักจะแกปญหาเฉพาะหนาและถูก

ฝากความหวังจากผูคนในสถานการณท่ีวิกฤต  ในสวนของนักวิชาการชาวไทย วิเชียร วิทยอุดม 

(2548, หนา 149) สรุปถึงความหมาย และความสําคัญของภาวะผูนําแบบบารมีวา บารมีเปนผลได

สืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนมาจากการปฏิสัมพันธกันระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดภาวะผูนําแบบ

บารมีข้ึน และความสําคัญของภาวะผูนําแบบบารมีนั้น สงผลกระทบตอการทําใหเกิดผลลัพธตอ

องคการ ซ่ึง ผลลัพธหรือผลประโยชนนั้นไมจําเปนเสมอไปท่ีจะเปนไปในแนวทางท่ีดี เหมาะสม หรือ

ไดรับการยอมรับจากสังคม โดยสรุปจากการคนควา ความหมายของภาวะผูนํา แบบบารมี หมายถึง

การท่ีผูนํามีการปฏิสัมพันธกับผูตามแลวผูตามมีความเชื่อถือและศรัทธาในตัวผูนํา ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกลาวของผูตามเกิดข้ึนจากการรับรูพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกมา เชน พฤติกรรมในดานวิสัยทัศน 
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ดานการ เปนแรงบันดาลใจ และการยุติธรรม เปนตน  พฤติกรรมของผูนําเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญท่ี

นําไปสูการรับรูของผูตาม ซ่ึงจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพตอหนวยงานหรือองคการได   

ลักษณะภาวะผูนําแบบบารมี    

ลักษณะภาวะผูนําแบบบารมีเปนลักษณะท่ีมีความพิเศษอยูในตัว เพราะวาผูนําในแตละ

วัฒนธรรมหรือสถานการณ ยอมมีความแตกตางกัน ลักษณะของผูตามท่ีเกิดการรับรู และยอมรับใน

ตัวผูนํานั้นก็ยอมแตกตางกันดวย แตจากการศึกษาคนควาไดมีนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญไดเสนอ

และสรุปลักษณะของผูท่ีมีภาวะผูนําแบบบารมีไวเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา หรือนําไปปฏิบัติดังนี้  

คองเกอร และ คานันโก (Conger and Kanungo, 1988, p. 91) ไดทําการศึกษา 

เปรียบเทียบลักษณะของภาวะผูนําแบบมีบารมีและไมมีบารมีกับกลุมตัวอยางท่ีหลากหลาย พบ

ลักษณะตาง ๆ 10 ประเด็นดังตารางท่ี 2.3 ดังนี้  

ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบลักษณะของผูท่ีมีภาวะผูนําแบบมีบารมีและไมมีบารมี 

ประเด็นท่ีเปรียบเทียบ ภาวะผูนําแบบไมมีบารมี ภาวะผูนําแบบมีบารมี 

การยึดติดกับสถานะเดิม ชอบท่ีจะอยูในสถานะเดิม ๆ และ

พยายามทําทุกอยางเพ่ือรักษา

สถานะนั้นไว 

ตอตานการยึดติดกับสถานะเดิม

และพยายามเปลี่ยนแปลง 

การตั้งเปาหมายใน

อนาคต 

เปาหมายตองไมตางจากเดิม ใชวิสัยทัศนท่ีเปนเลิศนําไปสู

เปาหมายท่ีแตกตาง 

การนิยมชมชอบ เลาถึงความชอบตอบุคคลท่ีเขา 

ชื่นชอบ 

เลาถึงวิสัยทัศนท่ีเปนเลิศและ
ความชอบตอบุคคลท่ีเขาชื่น
ชอบหรือบุคคลท่ีเปนวีรบุรุษ 

ความนาไววางใจ ไมสนับสนนุใหเกิดความพยายาม สนับสนุนใหเกิดความพยายาม 

ความรูความชํานาญ เชี่ยวชาญในสิงท่ีนําไปสูความสําเร็จ

ภายใตกรอบงานท่ีปรากฏ 

เชี่ยวชาญในสิ่งท่ีอยูนอกเหนือ

กฎเกณฑท่ีสามารถประสบ

ความสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู 

พฤติกรรม อยูในกรอบระเบียบและบรรทัดฐาน

ทางสงัคม 

ออกนอกกรอบและบรรทัดฐาน

ทางสังคม 

การหวั่นไหวตอปจจัย

แวดลอม 

พยายามรักษาสถานะตัวเองไว

ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีหวั่นไหว 

พรอมท่ีจะรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง 

ลักษณะการพูด ไมหนกัแนนและมีทาทางไมม่ันใจ หนักแนนและมีวิสัยทัศนพรอม
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การจูงใจอยูเสมอ 

ลักษณะความมีอํานาจ ยึดติดกับอํานาจตามตําแหนง และ

อํานาจสวนบุคคลท่ีอาจตองแลกมา

ดวยรางวัล 

อํานาจท่ีไดมาจากความรูความ

ชํานาญจนทําใหเกิดการเคารพ 

หรือความสามารถท่ีโดดเดน 

ความสมัพันธระหวาง  

ผูนํา-ผูตาม 

มีความเสมอภาค คลอยตามสวน

ใหญทําตามหัวหนา  

เพราะเสียงสวนใหญ 

มีความเคารพ การทําตามอยาง 

ผูกพันกันดวยความศรัทธา 

   

  นาฮาวานดี้ (Nahavandi, 2003, p. 35)  เสนอวาลักษณะภาวะผูนําแบบบารมี ควรจะ

ประกอบไปดวยลักษณะ 5 ประการดังนี้ 1. มีความม่ันใจในตนเอง 2. มีความเชื่อม่ันในความคิดของ

ตนเอง 3. มีพลังหรือแรงกระตุนท่ีทําใหรางกายตื่นตัวสูง 4. มีพฤติกรรมในการแสดงออกและมีทักษะ

ในการสื่อสารท่ีดี 5. รักษาภาพลักษณและวางตัวอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

  ฮาวเวลล และ คอสทลี (Howell & Costley, 2001 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2548, 

น. 143) เสนอถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีสําคัญของภาวะผูนําแบบบารมี ท่ีผูนําควรจะมี ท้ังสิ้น 6 

ประการคือ 1. ทําใหเกิดแรงดลใจ 2. สรางภาพลกัษณและทําใหเกิดความประทับใจ 3. ใชกรอบใน

การวางแนวทางใหกับลูกนอง 4. เปนตัวแบบพฤตกิรรมสําหรับลูกนองกับมีความหวังและความเชื่อม่ัน

สูง 5. นําเอาความเสียงไปใชเพ่ือใหบรรลุผล 6. สนบัสนนุภารกิจดานศีลธรรมและมีวิสัยทัศน   

 ดังนั้น โดยสรุปผูนําแบบบารมีควรมีลักษณะพฤติกรรมท่ีสําคัญคือ การมีวิสัยทัศนท่ีโดด

เดน การมีลักษณะท่ีกอใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจ มีภาพลักษณท่ีดีในการแสดงออกและ บุคลิกภาพ 

รวมถึงการตื่นตัวกลาท่ีจะเสี่ยง มีความยุติธรรม และมีจริยธรรม พฤติกรรมหลักๆ เหลานี้ควรจะ

เกิดข้ึนในตัวของผูนําท่ีมีบารมี ซ่ึงจะเกิดการยอมรับจากผูตามสงผลใหการ ดําเนินการตาง ๆ ของ

องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ใชลักษณะภาวะผูนําแบบบารมีตามการศึกษา

ของ เฮาส และ คณะ (House et al., 2001) ท่ีไดจําแนกลักษณะและแนวทางในการสรางภาวะผูนํา

แบบบารมีของ ผูนําออกเปน 11 ดานคือ  

  1) มีวิสัยทัศน (Visionary) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันสรางสิงท่ีทาทาย 

บอกถึงสิ่งท่ีคาดหวังและผลลัพธท่ีจะไดในอนาคต   

  2) มีความสามารถในการตดัสินใจ (Decisive) มีความกลาหาญและม่ันคงในการ

ตัดสินใจท่ีถูกตองเปนประโยชนตอองคการ  

  3) แสดงความม่ันใจในตนเอง (Show Self-confidence) มีการแสดงออกถึงความ

ม่ันใจในตนเองและเชื่อม่ันวาวิสัยทัศนจะบรรลุผล  
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  4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) มีการบอกถึงผลการ

ปฏิบัติการท่ีคาดหวัง รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหไดเปาหมายท่ีตกลง 

กันไว  

  5) มีการกําหนดหนาท่ี ท่ีชัดเจน (Role Clarification) มีการจัดผูใตบังคับบัญชา             

ใหรับผิดชอบงานตรงกับความรูความสามารถ และตรงกับความตองการของผูใตบังคับบัญชาให ได

มากท่ีสุด  

  6) มีความม่ันใจในตัวผูใตบังคับบัญชา (Follower confidence) แสดงออกและ

สื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาทราบวามีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงาน และเชื่อม่ันใน ความสามารถ

ในการดําเนินงานของพวกเขา  

  7) การเปนแรงบนัดาลใจ ( Inspiration) แสดงพฤติกรรมในการเปนแบบอยาง  

(Role Model) ทีดีใหเห็นอยางสมําเสมอ  

  8) การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) สนบัสนนุใหเกิดการ

แขงขันกันทางความคิดโดยไมปดก้ันโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูน

ความรูท่ีมีประโยชนตอองคการ  

  9) มีความยุติธรรม (Fair) มีการประเมินผูใตบังคับบัญชาอยางตรงไปตรงมา มีเหตุผล 

ท่ีชัดเจน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  

  10) การยึดถือหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ียึดถือ 

หลักความถกูตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ได มีความนาเชื่อถือ จริงใจ  

มีจริยธรรม  

  11)  การมีมนุษยธรรม (Humane) แสดงออกถึงการเห็นคณุคาของการดําเนินการ

ของผูใตบังคับบัญชาทกุคน และอยูเคียงขางในยามท่ีพวกเขาประสบปญหา 

 

2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 

 ความหมายของความเสมอภาค  

 ศรัณยุ หม้ันทรัพย  นักวิชาการ สํานักฝกอบรม เผยแพร และประชาสัมพันธ สถาบัน 

พระปกเกลา ความเสมอภาคหมายถึง คําท่ีมักไดยินพรอมกับ สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย กลุมคําดังกลาวมีนัยสําคัญตอการพิทักษประโยชนสรางความสงบ และการอยูอยางมีสันติ

สําหรับมนุษยทุกคนอยางเทาเทียม ท้ังนี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับนับแตการ
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ปฏิสนธิไปจวบจนการสิ้นชีวิต ความเสมอภาคเปนหลักสําคัญในการเชื่อมประสานสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ใหเปนจริงไดในทางปฏิบัติ   

 ความเสมอภาค (Equality) คืออะไร    

 ความหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง ความเทาเทียมของมนุษยทุกคนในการไดรับ

สิทธิพ้ืนฐาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผานการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย ดวยความ

เคารพตอสิทธิและศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย ความหมายตามหลักกฎหมาย  หมายถึง หลักการพ้ืนฐาน

ของความยุติธรรม ท่ีกําหนดใหมี การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ อยางเทาเทียมกัน 

ความหมายตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค 

หรือความเทาเทียมกันในเรื่องสิ่งจําเปนข้ัน พ้ืนฐานในท่ีนี้สิ่งท่ีจําเปน ข้ันพ้ืนฐานตอการอยูรอด และ

พัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ ปจจัยสี่ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและรางกาย การนับถือ

ศาสนา การศึกษาและการรับรูขาวสาร การเขาถึงบริการ สาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบ

อาชีพ การมีสวนรวมทางการเมือง และการไดรับความคุมครอง ตามกฎหมาย    

 ความเสมอภาคจึงเปนแนวทางของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 แนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานท่ีกําหนดสิ่งพึงกระทําระหวางบุคคลในดาน           

ตาง ๆ อยางเทาเทียมกันแนวปฏิบัติในการใชอํานาจปกครองของภาครัฐท้ังฝายบริหาร นิติบัญญัติ 

และตุลาการ ท่ีตองคํานึงถึง ความเทาเทียม และสรางความเทาเทียมตอประชาชนทุกคนภายใต

ปกครองของรัฐนั้นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการทํางานของรัฐถึงการปฏิบัติตอประชาชน และ

การทํางานดังกลาวตองมุงสรางความเทาเทียมระหวางบุคคล ตลอดจนการไดรับผลประโยชน และ

ความคุมครองจากภาครัฐอยางเทาเทียมกัน   

 ประเภทของความเสมอภาค  

 ในท่ีนี้จําแนกประเภทตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน และแนวทางของสิทธิเสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ ปพุทธศักราช 2540 

เปนตนมา     

  1)  ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง ความเทาเทียมกันของโอกาสในการไดรับ

บริการสาธารณะของรัฐ และไมถูกกีดกันออกจากกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เชน โอกาสไดรับ

การศึกษา โอกาสไดรับการจางงาน โอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุข ไดแก โอกาสในการไดรับ

การฉีดวัคซีน และ โอกาสในการเขาถึงยารักษาโรค เปนตน ความเทาเทียมกันของประชาชนในการ

เขาถึงบริการดังกลาวจึงเปนท่ีมาของความ พยายามในการลดหรือขจัดความความแตกตางระหวาง

รายไดของครัวเรือน และสรางความเสมอภาคของ ความม่ังค่ัง ดังนั้น ระบบการเก็บภาษีเงินไดแบบ

อัตรากาวหนาจึงเปนตัวอยางของความพยายามสรางความ เสมอภาคของรายได หรือระบบสวัสดิการ
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ของรัฐท่ีจัดสรรใหผูมีรายไดนอย เพ่ือการลดความไมเทาเทียมกันของ โอกาส หรือการสรางมาตรฐาน

การดํารงชีพสําหรับผูท่ีมีความยากจนทําใหโอกาสของพวกเขาเทาเทียมกับ บุคคลอ่ืน         

  2)  ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง ความเทาเทียมกันทางสังคมของสมาชิกทุกคน

ในสังคม การไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางทางอัตลักษณของบุคคล หรือกลาวไดวา ถ่ินกําเนิด 

ชาติพันธุ ภาษา ผิวสี เพศ ศาสนา รายไดหรือทรัพยสิน ชนชั้น วรรณะ ความสมบูรณของรางกาย 

สุขภาพ ความคิดเห็นท่ีแตกตาง การถูกตัดสินวากระทําผิด ไมเปนเหตุใหเกิดการปฏิบัติอยางไมเทา

เทียมกัน ในอุดมคติความเสมอภาคทาง สังคมไมควรเปนการบังคับผานกฎหมาย แตเปนสํานึกใน

ความเคารพตอความเปนมนุษยท่ีควรเกิดข้ึนในแตละ บุคคลเอง อยางไรก็ตามเพ่ือเปนแนวทางในการ

ถือปฏิบัติและสั่งสมความตระหนักรู และความเขาใจ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป

พุทธศักราช 2540 เปนตนมา ไดกําหนดสาระสําคัญเรื่องความเสมอ ภาคเทาเทียมกัน และการไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายไวเปนแนวทางดังนี้     

   (2.1)   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะความแตกตางเรื่องเพศ ถ่ิน

กําเนิดเชื้อชาติ ภาษา ทางการเมือง จะเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ    

   (2.2)  รัฐสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ

ใชสิทธิเสรีภาพไดเทาเทียมกันกับบุคคลอ่ืนได และไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ  

   (2.3)  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงานหรือ

ลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ยกเวนท่ีจํากัดไวในกฎหมายเฉพาะใน

สวนท่ีเก่ียวกับ การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม   

  3) ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิท่ีเทีาเทียมกันภายใตกฎหมายเดียวกัน 

มีความหมายรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีผลตอประชาชนโดยรวมตั้งแตการออกกฎหมาย            

ท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนตอประชาชนอยางเทาเทียมกัน การบังคับใชกฎหมายและการพิจารณาคดี

ตองเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียม ตอประชาชนทุกคน การไดรับความคุมครองตามกฎหมาย            

อยางเทาเทียมกัน รวมถึงการคุมครองทางกฎหมาย เพ่ือการสรางโอกาสท่ีเทาเทียมกันดวย  

  4) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิทางการเมืองท่ีเทาเทียมกัน              

ในท่ีนี้รวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองผานทางตัวแทน และการมีสวนรวมทางตรง โดยการกําหนด

ในกฎหมายใหผูมีอายุ 18 ป บริบูรณมีสิทธิในการเลือกตั้งอยางเทาเทียม และรัฐตองจัดใหเกิดความ

สะดวก และการเทาเทียมในโอกาสออกไปใชสิทธิเลือกตั้งดวยการจัดสรรจุดเลือกตั้งสําหรับประชาชน

อยางเทาเทียมท่ัวถึงท้ังใน และตางประเทศ คะแนนเสียงของประชาชนทุกคนมีคาเทากัน มีความเทา

เทียมกันของผูสมัครท้ังคุณสมบัติผูสมัคร โอกาสหาเสียง และวงเงินในการหาเสียง มีการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งอยางไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ทุกคนยังมีความเทาเทียมในการมี

สวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ตามกําหนดไวตามรัฐธรรมนูญนับแตปพุทธศักราช 2540          
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เปนตนมา เชน ความเทาเทียมในการใชสิทธิการเขาชื่อเสนอกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ิน การออก

เสียงประชามติ การเขาชื่อรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การเขารวมในกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนตน      

 อนึ่ง ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.2560) ก็ยังคงหลักเรื่องความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวอยางตอเนื่อง ดังเชนท่ีปญญัติไวใน มาตรา 27 ดังนี้ 

 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล              

ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพษ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใหสิทธิ หรือเสรีภาพ               

ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม บุคคลผูเปนทหาร 

ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและ

เสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ีจํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการเมือง 

สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 หลักการพิจารณาความเสมอภาค  

 เพ่ือพิจารณาวา มีการปฏิบัติตอบุคคลหนึ่ง เหมือน หรือตางจากอีกบุคคลหนึ่งหรือไม              

ใหถือ หลักการ “สาระเหมือน ปฏิบัติเหมือน สาระตาง ปฏิบัติตาง” นั่นคือ ตองพิจารณาจากบุคคล 

ท่ีจะนํามา เปรียบเทียบกับหากบุคคลท่ีนํามาเปรียบเทียบกันมีลักษณะเหมือนกันตองปฏิบัติ

เหมือนกัน เชน ผูกระทําผิด กฎหมายตองไดรับโทษท่ีเหมือนกัน จะพิจารณาวาเพราะบุคคลหนึ่งมีเพศ                    

ชาติกําเนิด การศึกษา รายได หรือ อ่ืน ๆ ตางจากอีกบุคคลหนึ่งจึงมีบทลงโทษท่ีแตกตางกันมิได 

เพราะสาระสําคัญอยูท่ีการฝาฝนกฎหมาย เหมือนกันยอมตองไดรับโทษเชนเดียวกัน ความไมเทา

เทียมกันแตเดิมของผูกระทําผิดท้ังสองคนไมถือเปน เง่ือนไขหรือสาระในการสงเสริมใหเกิดการหาม

ลงโทษ หรือการลงโทษมากนอยแตกตางกัน เชนเดียวกับการ จัดการศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเฉพาะคน

รางกายปกติเขาศึกษายอมมิได เพราะยอมสรางความไมเทาเทียมกัน และเปนการเลือกปฏิบัติ

สาระสําคัญ คือสิทธิในการไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมของมนุษย เง่ือนไขอ่ืนใดจะทําใหเกิดการไมได

รับการศึกษายอมไมได หากบุคคลท่ีนํามาเปรียบเทียบ มีลักษณะไมเหมือนกันก็จะปฏิบัติตางกัน เชน 

การเปรียบเทียบผูพิการกับผูรางกายสมบูรณแข็งแรง และตัดสินวารัฐซ่ึงจัดชองทางพิเศษสําหรับ             

ผู พิการ เปนการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมยอมไมได เหตุเพราะผูพิการ และผูสมบูรณแข็งแรงมีรางกาย

ท่ีแตกตางกันอันเปนเหตุผลท่ีอธิบายไดชัดเจน แตกลับเปนตรงขามวาการจัดชองทางพิเศษสําหรับ                  
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ผูพิการนั้นเทากับ สงเสริมความเสมอภาค และเทาเทียมทางโอกาส สําหรับผูพิการในการใชบริการ

สาธารณะกรณีนี้อธิบายได เชนเดียวกับการจัดท่ีเฉพาะสําหรับเด็ก สตรีมีครรภ และคนชรา                    

ของรถโดยสารประจําทางท่ีชวยสงเสริม โอกาสในการไดรับบริการท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย    

           สรุป การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ของปวงชนชาวไทยท้ังตาม

หลักสิทธิ มนุษยชน และตามรัฐธรรมนูญจะบรรลุตามเจตนารมณไดดวยการลงมือปฏิบัติดวยยึดม่ันใน

หลักความเสมอ ภาค หรือการไมเลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักงาย ๆ วา “ตองปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระ

เหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของเรื่องนั้น” ท้ังนี้เพ่ือใหทุกคนมีความเทาเทียมกันในความเปนอยูตามหลักพ้ืนฐานท่ีมนุษย

พึงมีพึงได อันนํามาซ่ึงประโยชนสุขสวนรวม และความเทาเทียมกันตามหลักการประชาธิปไตย และ

สรางความสงบสันติอยางยั่งยืน  

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

  J. Stacy Adams เปนผูพัฒนาทฤษฎีนี้ โดยมีพ้ืนฐานความคิดวา บุคคลยอมแสวงหาความ

เสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดรับ (output) กับตัวปอน (input) คือพฤติกรรมและ

คุณสมบัติในตัวท่ีเขาใสใหกับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบการรับรูความ

สอดคลองระหวางตัวปอนตอผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) เม่ือเราทราบระดับ            

การรับรูความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของเขาได         

 ทฤษฎีความเสมอภาคอธิบายวา บุคคลจะเปรียบเทียบตัวปอนของเขา (เชน ความพยายาม 

ประสบการณ อาวุโส สถานภาพ สติปญญาความสามารถ และอ่ืน ๆ) กับผลตอบแทนท่ีไดรับ (เชน 

การยกยองชมเชย คํานิยม คาจางคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนงและสถานภาพ การยอมรับจาก

หัวหนางาน) กับบุคคลอ่ืนท่ีทํางานประเภทเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนเพ่ือนรวมงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุม

พนักงานท่ีทํางานในแผนกเดียวกันหรือตางแผนก หรือแมแตบุคคลใดในความคิดของเขาก็ได วามี

ความเสมอภาคหรือเทาเทียมกันหรือไม ซ่ึงตัวปอนและผลตอบแทนนั้นเปนการรับรูหรือความเขาใจ

ของเขาเอง ไมใชความเปนจริง แมความเปนจริงจะมีความเสมอภาค แตเขาอาจรับรูวาไมเสมอภาค           

ก็ได เม่ือเปนเชนนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพ่ือทําใหรูสึกวาเกิดความเสมอภาค ดังนั้น      

ในการปฏิบัติตอพนักงาน หัวหนางานจะตองทําใหเขารับรูวาเขาไดรับการปฏิบัติตออยางยุติธรรม              

มีความเสมอภาคเทาเทียมกับคนอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน พนักงานสวนมากมักประเมินวา

ตนเองทํางานหนักและทุมเทในการปฏิบัติงานมากกวาคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็มักคิดวาคนอ่ืนไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาตน เขาจะพอใจในการทํางานและมีแรงจูงใจในการทํางานสูงตราบเทาท่ีเขายังรับรู

วามีความเสมอภาคเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืน แตถาพนักงานพบวาผูท่ีทํางานในระนาบ

เดียวกับเขาไดรับผลตอบแทนสูงกวาเขา หรือไดรับผลตอบแทนเทากันแตทํางานนอยกวา ความพอใจ
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และแรงจูงใจในการทํางานจะนอยลง เม่ือใดท่ีพนักงานเกิดการรับรูความไมเสมอภาค เขาจะพยายาม

ทําใหเกิดความเสมอภาคโดยการลดระดับตัวปอนหรือไมก็เรียกรองผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

 การเปรียบเทียบตัวเองกับผูอ่ืนท่ีทํางานในระนาบเดียวกัน 

           การเปรียบเทียบตัวเองกับผู อ่ืนท่ีทํางานในระนาบเดียวกัน ทําใหเกิดการรับรู 3 แบบ             

คือ ผลตอบแทนเหมาะสม ผลตอบแทนต่ําไป ผลตอบแทนสูงไป 

           ผลตอบแทนเหมาะสม (equitably rewarded) พนักงานรับรูวาตัวปอนและผลตอบแทน  

มีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู เชื่อวาคนอ่ืนท่ีไดผลตอบแทนสูงกวาเปนเพราะเขามีตัวปอน 

ท่ีสูงกวา เชน มีการศึกษาและประสบการณสูงกวา เปนตน             

 ผลตอบแทนต่ําไป (under-rewarded) เม่ือพนักงานคนใดรับรูวาตนไดรับผลตอบแทนต่ํา

ไป เขาจะพยายามลดความไมเสมอภาคดวยวิธีตาง ๆ เชน พยายามเพ่ิมผลตอบแทน (เรียกรองคาจาง

เพ่ิม) ลดตัวปอน (ทํางานนอยลง มาสายหรือขาดงานบอยครั้ง พักครั้งละนาน ๆ ฯลฯ) อางเหตุผลให

ตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวปอนหรือผลตอบแทนของคนอ่ืน (ใหทํางานมากข้ึน หรือรับคาจางนอยลง) เปลี่ยน

งาน (ขอยายไปฝายอ่ืน ออกไปหางานใหม) เปลี่ยนบุคคลท่ีเปรียบเทียบ (ยังมีคนท่ีไดรับนอยกวา)           

 ผลตอบแทนสูงไป (over-rewarded) การรับรูวาไดรับผลตอบแทนสูงไปไมมีปญหา           

ตอพนักงานมากนัก แตอยางไรก็ตาม พบวาพนักงานมักจะลดความไมเสมอภาคดวยวิธีเหลานี้ คือ 

เพ่ิมตัวปอน (ทํางานหนักข้ึน และอุทิศเวลามากข้ึน) ลดผลตอบแทน (ยอมใหหักเงินเดือน) อางเหตุผล

ใหตัวเอง (เพราะฉันเกง) พยายามเพ่ิมผลตอบแทนใหผูอ่ืน (เขาควรไดรับเทาฉัน) 

 การใชทฤษฎีความเสมอภาคในการจูงใจ 

          ผลการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีความคาดหวังมีแตกตางกัน ทําใหการใชทฤษฎีนี้ในทาง

ปฏิบัติมีความยุงยาก เพราะวาเราไมอาจทราบไดแนชัดวากลุมอางอิงท่ีบุคคลใชเปรียบเทียบนั้นคือใคร 

และความรูสึกหรือการรับรูในความเสมอภาคของเขาเปนอยางไร แตทฤษฎีนี้ก็ยังมีประโยชนถาหาก

นําไปใชโดยมีขอแนะนําท่ัวไปดังนี้           

  • หัวหนางานจะตองตระหนักวาความเสมอภาคเปนเพียงการรับรูของพนักงาน ซ่ึงอาจ

ไมถูกตองก็ได หัวหนางานอาจทําใหพนักงานรูสึกถึงความเสมอภาคหรือความไมเสมอภาคได เชน 

หัวหนาบางคนมีพนักงานท่ีตัวเองโปรดปรานเปนคนใกลชิด ไดรับการดูแลเปนพิเศษ ในขณะท่ีละเลย

ตอคนอ่ืน ๆ เปนตน            

  • การใหผลตอบแทนหรือรางวัลตองมีความเหมาะสม ถาหากพนักงานรับรูวาเขาไดรับ

การปฏิบัติอยางลําเอียง จะเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจข้ึน  

            • ผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีคุณภาพสูงตองไดรับการตอบแทนหรือรางวัล แตพนักงาน

ตองมีความเขาใจวาเขาควรใชความสามารถหรือตัวปอนในระดับใดเพ่ือบรรลุถึงผลท่ีตองการ 
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 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ท่ีเสนอโดย Adam  ทฤษฎีนี้ พิจารณา

องคประกอบของสิ่งท่ีนําเขา (inputs) กับผลลัพธ (outputs) ของบุคคล เปรียบเทียบกับความเสมอ

ภาค และเนนศึกษาแรงจูงใจ ท่ีแสดงออกจากมิติดานทัศนคติ ( เรื่ องความพึงพอใจ) และ

พฤติกรรม (เรื่องการปฏิบัติงาน)  แตกระนั้น กลุมทฤษฎีการจูงใจท่ีเนนในดานกระบวนการจูงใจ  

ยังไดรับความสนใจนํามาศึกษาในแงของการนําไปใชทํานายและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล            

ในองคการไมแพรหลายมากนัก  

 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965) Adam  ไดใหความเห็น

เก่ียวกับความพอใจของคนงานเก่ียวกับการจายคาตอบแทนวา เก่ียวของกับระดับของการเรียนรู 

(Perceptions) วาในอัตราระหวางสิ่งท่ีเขาไดรับจากงาน (Out Put)  กับสิ่งท่ีเขาอุทิศใหในการทํางาน

นั้น (In Put)  เหมาะสมเสมอภาคกันหรือไมทฤษฎีความเสมอภาคนี้ จะเปนสิ่งท่ีความรูสึกและมองใน

เชิงเปรียบเทียบ ความรูสึก (Feeling) หรือการรับรู (Perceptions) ของแตละบุคคลจะเกิดข้ึนจาก

การท่ีบุคคลนั้นประเมินศักยภาพในการทํางานของตนกับคาจางท่ีไดรับ และแนนอน ความรูสึกเหลานี้

ยอมไดรับอิทธิพลจากบรรทัดฐาน (Norms)  ภายในองคการ และกลุมวิชาชีพดวย ซ่ึงความรูสึกวา

ตนเองไดรับความเสมอภาคหรือไมเสมอภาคเม่ือเปรียบเทียบกับคนอ่ืน 

 

2.5  หลักธรรมในการบริหารของผูนําแบบบารมี 

 

 ผูนําเชิงจริยธรรม 

 ความหมายของจริยธรรม ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หนา 303) ไดใหความหมายของ            

คําวา จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม  

 พระธรรมปฎก (2546, หนา 32) จริยธรรม คือ การดําเนินชีวิต หลักความประพฤติ 

หลักการ ดําเนินชีวิต คําวาจริยธรรมนี้นักปราชญประเทศไทยไดบัญญัติใหใชคําภาษาอังกฤษ             

วา ethics หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม) 

อันประเสริฐ เรียกวา พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย) แปลวา ความประพฤติ              

อันประเสริฐ หรือ การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค 8 หรือ ศีล สมาธิ ปญญา 

โดยท่ัวไปจริยธรรมมักอิงอยูกับศาสนา ท้ังนี้เพราะคําสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบจริยธรรม              

ใหสังคม เพราะจริยธรรมของสังคมไทยข้ึนอยูกับระบบศีลธรรมของพุทธศาสนา ศาสนาพุทธกําหนด 

หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไวอยางไร นั่นหมายความวา ไดกําหนดหลักจริยธรรมไวใหปฏิบัติ 

อยางนั้น แตท้ังนี้มิไดหมายความวา จริยธรรมอิงอยูกับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยางเดียว แทท่ี

จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยูบนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้บางคนเรียกหลักแหงความ 
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ประพฤติอันเนื่องมาจากคําสอนทางศาสนาวา “ศีลธรรม” และเรียกหลักแหงความประพฤติอันพัฒนา 

มาจากแหลงอ่ืน ๆ วา “จริยธรรม” จริยธรรมไมแยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แตจริยธรรมจะมี

ความหมายกวางกวาศีลธรรม เพราะ ศีลธรรมเปนหลักคําสอนทางศาสนาท่ีวาดวยความประพฤติ

ปฏิบัติชอบ สวนจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยูบนหลัก             

คําสอนของศาสนา ปรัชญา และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอีกท้ังจริยธรรมมิใชกฎหมาย ท้ังนี้เพราะ

กฎหมายเปนสิ่งบังคับใหคนทําตาม และมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน ดังนั้น สาเหตุท่ีคนเคารพเชื่อฟง

กฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะท่ีจริยธรรมไมมีบทลงโทษ ดังนั้นคนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรง  

จูงใจ แตอยางไรก็ตาม กฎหมาย ก็มีสวนเก่ียวของกับจริยธรรมในฐานะเปนแรงหนุนจากภายนอก

เพ่ือใหคนมีจริยธรรม จากนิยามท่ี ยกมานั้น สามารถสรุปความไดวา จริยธรรม คือ แนวทางของการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เปนประโยชนสุขตอตนเองและตอสวนรวม 

 พิชัย ลีพิพัฒนไพบูลย (2550, หนา 72) ไดใหความหมายของจริยธรรม หมายถึง 

การศึกษา พฤติกรรมของมนุษยภายใตบริบทของความมีศีลธรรม ประยูร พรหมพันธุ (2550, หนา 

78) กลาววา จริยธรรม เปนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ ของมนุษยในทางกายท่ีมีการแสดงออกท่ี

สามารถมองเห็น และสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน วาการประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกท่ีเรียกวา 

“พฤติกรรม” นั้น สอไปทางดีหรือทางเสียหายทางไมดี  ถาเปนไปในทางดีสอดคลองกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และหลักความเชื่อของคนในสังคม ก็ถือวาเปนพฤติกรรมหรือการ

ปฏิบัติท่ียอมรับไดแตถาเปนไปในทางตรงกันขาม ก็อาจถือวา เปนความประพฤติท่ีไมถูกตอง สังคมรับ

ไมได จะตองมีการปรับปรุงแกไข ซ่ึงจริยธรรมก็คือการประพฤติ ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหลัก

ศีลธรรมท่ีมีอยูในหลัก คําสอนทางศาสนานั่นเอง   

 คณพศ สิทธิเลศิ (2550, หนา 113) นิยามคําวา จริยธรรม หมายถึง ขอท่ีควรประพฤติ

ปฏิบัติ เปนธรรมะทางใจท่ีควบคุมพฤติกรรม ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร เปนเรื่องของ

ความรูสึก ในการพัฒนาตนเอง ท่ีมุงหมายใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ดํารงชีวิตอยูอยาง

บริบูรณ เปยมไปดวยความดีท้ังกาย วาจา และใจ จริยะหรือจริยา คือ ความประพฤติ การกระทําเม่ือ

สมาส กับคําวา ธรรม หรือ ธรรมะ จึงเปนความประพฤติท่ีถูกตองตามครรลองครองธรรม ชอบธรรม 

เปนธรรมชาติ ดังนั้น จริยธรรมจึงเปนความประพฤติการกระทํา และความคิดท่ีถูกตองดีงาม รวมถึง 

การทําหนาท่ีของตนใหครบถวนสมบูรณ เวนในสิ่งท่ีควรละเวน กลาวโดยสรุป จริยธรรมหมายถึง สิ่งท่ี

มีอยูแลวในตัวมนุษย โดยธรรมชาติ ซ่ึงจะตองพัฒนาข้ึน โดยอาศัยกฎเกณฑความประพฤติท่ีมนุษย

ควรประพฤติท่ีไดจากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี  

เพ่ือประโยชนสุขแกตนเอง และสังคม นอกจากนี้ จริยธรรม ยังใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ

เลือกความประพฤติ และการกระทําท่ีถูกตองเหมาะสมในแตละสถานการณดวยนักวิชาการสวนใหญ

เหลานี้ลงความเห็นวา จริยธรรม คือ หลักการท่ีมนุษย ในสังคมยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
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เปนสุขในสังคมนั่นเอง และเม่ือนําไปใชกับการประกอบ วิชาชีพ หรือเรียกงายๆ วา การทํางาน               

ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของมนุษย ก็ยอมหมายความวา มนุษยยอมจะตองมี

จริยธรรมในการทํางาน หรือการประกอบวิชาชีพ เพราะ ในการทํางาน มนุษยยอมตองมีสังคม              

ซ่ึงประกอบดวยคนหลายคน เนื่องจากในวงการของการทํางาน นั้น การทํางานคนเดียว ยอมเปนไปได

ยาก ดังนั้นจึงสมควรมีการวางกรอบใหมนุษยประพฤติปฏิบัติ เพ่ือการทํางานรวมกันอยางสงบสุข 

 บราวน และคณะ (Brown, Trevino, & Harrison, 2005, pp.117-134) นิยาม “ภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรม” วาหมายถึง การแสดงออกแหงความประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกตอง             

ตาม ธรรมนองครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคลและระหวางบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธกัน หมายรวมถึง 

การสงเสริมความประพฤติปฏิบัติดังกลาวไปสูผูตามผานการสื่อสารสองทาง การเสริมสรางอุปนิสัย 

จริยธรรมใหแข็งแกรง และการตัดสินใจ การแสดงออกอยางถกูตองเหมาะสมตามธรรมนองครอง

ธรรม ประเพณี หรือแบบแผน หรือมาตรฐานของสังคม ผูนําท่ีไดรับการรับรูวาเปนตัวแบบความ

ประพฤติ ปฏิบัติท่ีดีทางจริยธรรม ตองเปนท่ียอมรับแกผูตามหรือลูกนองไมวาจะเปน ความซ่ือสัตย

สุจริต ความนาไววางใจ ความยุติธรรม และการเอาใจใสดูแลผูตามอยางท่ัวถึง สิ่งท้ังหมดดังท่ีกลาวมา

นี้ทําให ผูนําไดรับการยอมรับ และเชื่อถือได ตามตําแหนง หรืออํานาจหนาท่ีจากผูตามอยาง               

เต็มภาคภูมิ จึงไดชื่อวาเปน “ตัวแบบ” (Role Model) หรือแบบอยางท่ีดีท่ีควรเอาเยี่ยงอยาง 
 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา (Ethical Leadership in School 

Administration) ความพยายามในการเรียกรองภาวะผูนําท่ีเขมแข็งในสถานศึกษาเริ่มปรากฏใหเห็น

อยางชัดเจน ไมเฉพาะแตในโลกตะวันตกเทานั้น แตยังปรากฏในเอเชียดวย (Wong, 1998, pp.106-

125) ยกตัวอยางเชนกระทรวงศึกษาธิการของฮองกง ไดเปดเผยถึงการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ตามกระบวนการของการบริหารท่ีผูบริหารแสดงคุณลักษณะของภาวะผูนําท้ังทางดานเชิงเทคนิค และ

เชิงความรู ความคิด เชน 1) มีความรูในวิชาชีพ 2) มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 

องคการ 3) มีความสามารถในการกําหนดนโยบายท่ีดี และนําไปสูผลสําเร็จ 4) มีทักษะในการ 

มอบหมายงานและแตงตั้งผูปฏิบัติงาน 5) มีความสามารถในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับทีมงาน  

 นิคม  นาคอาย (2550 หนา 62-70) ภาวะผูนําท่ีเขมแข็งในองคการสมัยใหม แตก็มีการ

โตแยงถึงความเชื่อม่ันในโครงสราง และการบริหารองคการวาควรใชภาวะผูนําแบบใด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสถานศึกษา ซ่ึงควรคํานึงถึงมโนทัศนของ คานิยมและความสัมพันธระหวางสังคม และ

จริยธรรมระหวางบุคคลในรูปแบบของภาวะผูนําตามประเพณีนิยมดวย (Wong, 1998)  ตัวอยาง

สําคัญประการหนึ่งตามแนวคิดของ  

 เซ็งกี (Senge, 1990, pp.6-13) ท่ีกลาววา มุมมอง ตามแบบประเพณีนิยมของภาวะผูนํา

เปนสิ่งท่ีหยั่งลึกในรากฐานท่ีเนนความเปนเฉพาะตัวไมเปนระบบ มุมมองดังกลาวถือวาผูนําเปน                 

ผูสําคัญท่ีสุด และเปนบุคคลผูยิ่งใหญท่ีปรากฏข้ึนในทามกลาง ชวงเวลาอันวิกฤต อุดมคติอันเกาแก
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ดังกลาวยังคงถูกยึดถือปฏิบัติ เปรียบเสมือนผูนํากองทหารมา ซ่ึงนํากําลังเขาชวยชีวิตผูคนจากการ

โจมตีของอินเดียแดง และยังคงเปนสิ่งท่ีเรียกรองสeหรับผูนําทางการศึกษา นําสถานศึกษาไปสูความ 

มีประสิทธิผล  

 เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1992) ไดโตแยงเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผูนําท่ีเนนความ            

มี เหตุผล (Rationality)  ตรรกะ (Logic)  ความปราศจากอคติ  (Objectivity)  ความชัด เจน 

(Explicitness) ลักษณะเฉพาะตัว (Individuality) และความเปนอิสระ (Detachment) แตการ

สนับสนุนทฤษฎีภาวะผูนําท่ีเนนคุณลักษณะทางอารมณ (Sense Making) จริยธรรม (Morality) 

ภาระหนาท่ี (Duty) และพันธะสัญญา (Obligation) อาจกลาวไดวา ความเชื่อม่ันในโครงสรางและ

องคประกอบในทฤษฎีภาวะผูนําตามแบบประเพณีนิยม ยังคงอยูในระดับปานกลางเทานั้น ดังนั้น

คําถามท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ คุณลักษณะภาวะผูนําดังกลาวขางตนเพียงพอหรือไมในการนํา

สถานศึกษาบรรลุประสิทธิผลท่ีแทจริง เนื่องจากอิทธิพลของแนวคิดทางตะวันตกซ่ึงยึดถือวา พ้ืนฐาน

ของการบริหารจัดการคือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีรูปแบบเฉพาะ (Specificity) มีเหตุผล 

(Rationality) สามารถวัดได (Measurability) ปราศจากอคติ (Objectivity) ผูนําท่ีดีคือผูท่ีมีเหตผุล 

มีความสามารถใชแผนในการนํา (Plans ahead) มีการกํากับติดตาม (Monitor) บริหารจัดการดวย

ความแนนอน (Manage with certainly) อยางไร ก็ตาม กรีนฟลด (Greenfield, 1986; อางอิง               

ใน Wong, 1998) มีแนวคิดท่ีตรงกันขามกับแนวคิด ทางตะวันตกวา ทฤษฎีภาวะผูนําควรตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของคานิยม สถานศึกษาควรมีลักษณะเฉพาะ และมีเอกภาพ ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะเปนตัวจับ

ยึดวัฒนธรรมของสถานศึกษา นําไปสูการยืนหยัด บนบรบิทท่ีมีความเขมแข็งเฉพาะตัว และเปนอิสระ

จากโครงสรางทางกฎหมาย ตลอดจนโยบายทีเปน นามธรรมอีกดวย 

 ผูนําเชิงจริยธรรมกับงานวิจัยในอดีต (Ethical leadership in prior research) งานวิจัย

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีผานมาแทบท้ังหมดเปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร มากกวาทางปรัชญา

วิทยาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแทบจะไมคอยมีใครสนใจศึกษามากนักในมิติของจริยธรรม

ผูนํา อยางไรก็ตามในดานพฤติกรรมองคการ (Organization Behavior) ท่ีเหลื่อมอยูกับภาวะผูนําเชิง

จริยธรรม ซ่ึงขออภิปราย 3 แนวคิดหลักท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้  1. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบใชอํานาจบารมี (Ethical Leadership and Transformational 

Charismatic Leadership)  ผูสนใจศึกษามิติผูนําเชิงจริยธรรมเกือบท้ังหมดสนใจภาวะผูนําอํานาจ

บารมีของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแนวคิดนี้ เบิรนส Burns (1978) บอกวา “การเปลี่ยนแปลง” 

คือ การท่ีผูนําสราง แรงดลใจใหผูตามประพฤติปฏิบัติใหเกิดข้ึนกับตัวเขาเอง คือ ใหตระหนักคุณคา

เห็นประโยชนจนยึด หลักศีลธรรมเปนสําคัญ Bass and Avolio (1993) ท้ังสองคนนี้อธิบายมิติภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ประการ คือ  1) การสรางแรงบันดาลใจ (IM)  2) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 

(II)  3) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (IC)  4) การกระตุนทางปญญา (IS) จากมิติท้ัง 4 ดานนี้ 
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มิติ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถเปนตนแบบจริยธรรม

แกผูตามในการพยายามเลียนแบบ หรือเอาเปนแบบอยาง และพยายามทําใหดีกวาผูนํา หรืออาจพูด

ไดวา “ผูนํา คือ ผูท่ีสามารถทําในสิ่งท่ีถูกตองเสมอ และไดรับความเชื่อถือไววางใจไดตลอด และ

สามารถแสดงออกซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรม และมีศีลธรรมท่ีสูงสง” (Avolio, 1999, p. 43) อธิบาย

ภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม (Ethical Transformational Leadership) 

(Burns, 1978, p. 20) เปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางกันของผูนํา และ ผูตามท่ีกระตุน

ใหอีกฝายหนึ่งมีกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางกัน โดยการกระตุนใหอีกฝายหนึ่งมี

กระบวนการสรางคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสรางแรงจูงใจ ปลุกจิตสํานึกใหมีอุดมการณ คานิยมให

มีคุณธรรม ท่ีสามารถมองเห็นไดท้ังระบบระหวางบุคคลและตัวบุคคล เพ่ือสรางแบบอยาง ข้ึนมาใน

สังคมใหเกิดสถาบันใหมข้ึนมา โดยมีผูนําเปนผูกําหนดกรอบสรางแรงจูงใจหรือแรงกดดัน เพ่ือใหแต

ละกลุมเกิดการแขงขันในการทํางาน ในแงของผูนํายอมมีผลตอผูตามใหเขาเกิดความไววางใจ เลื่อมใส 

เชื่อใจ จงรักภักดี และเคารพนับถือในตัวผูนํา ผูตามจึงเกิดแรงจูงใจและตั้งใจทํางานมากกวา ปกติ

ตามท่ีผูนําคาดหวังไว  นอกจากนี้ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตองเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล เพ่ือ

นําไปสูการกระตุน ความตองการของแตละบุคคลอยางแทจริง กระตุนใหเกิดปญญา และคนหาวิธีการ

ใหมๆ ใหมีการ ปรับปรุงการทํางาน และความสามารถในการตัดสินใจ โดยจําแนกองคประกอบผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (Idealized Influence: II)  

2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) 3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation: IS) 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)   

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนตัวแบบ (Role Modeling) คือ 

สามารถเปนแบบอยางแกผูรวมงาน เพ่ือใหผูรวมงานยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ เกิดความ

ภาคภูมิใจ เม่ือไดรวมงานกันแลว ผูรวมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนํา และตองการ

เลียนแบบผูนํา ดังนั้นตองมีศีลธรรม และจริยธรรมสูง แสดงใหเห็นถึงความ เฉลียวฉลาด มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง มีความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อ และคานิยม ใชอํานาจ อิทธิพลเพ่ือประโยชน

สวนรวม และเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ในภาระหนาท่ีขององคการ  2. การสรางแรงบันดาลใจ 

หมายถึงการท่ีผูนํากระตุน และจูงใจใหผูรวมงานเกิดแรง บนัดาลใจใหเกิดความทาทาย มีชีวิตชีวา ตอ

การแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางทัศนคติ เชิงบวก ทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพท่ี

งดงามของอนาคตไดผูนําตองสราง และสื่อความหวังท่ีตองการ อยางชัดเจน โดยการท่ีผูนําอุทิศตน 

และผูกพันตอเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเอง

เพ่ือวิสัยทัศน และภารกิจขององคการ และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจไดเกิดข้ึนอยาง

ชัดเจน 3.การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึง ปญหาตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา เพ่ือหาขอสรุป
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ท่ีดีกวาเดิม ใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยมีการรวมมือกันแกปญหาดวยความคิด ท่ีเปนระบบ 

ริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบและมองปญหาในการเผชิญ สถานการณตาง ๆ 

ดวยวิธีการแบบใหม ใหกําลังใจผูรวมงาน พยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการ ใหม ๆ อยางมีเหตุผล

และตรรกะ สรางความเชื่อม่ันใหผูรวมงานวาปญหาทุกอยางแกไขได แมจะมี อุปสรรคมากมายก็ตาม 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล หมายถึง ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม โดยเอาใจใสดูแล

พวกเขาเปนรายบุคคล และทําใหผูรวมงานมีคุณคาใหความสําคัญเพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต

ละคน สรางบรรยากาศใหเรียนรูสิ่งใหม ๆ ยอมรับความแตกตางระหวางบคุคลรับฟง ผูรวมงานอยาง

ตั้งใจ เปดโอกาสใหพวกเขาไดใชความสามารถพิเศษไดเต็มท่ีดูแลเอาใจใสและสนับสนุน ผูรวมงานใหมี

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานโดยผูรวมงานไมรูสึกวากําลังถูกตรวจสอบจากผูนํา จากการเสนอ

งานวิจัยการหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับมาตรฐาน จริยธรรมระดับสูง 

(Turner, Barling, Epitropaki, Butcher และ Milner, (2002)) พบวา การพัฒนา การรับรูทาง

คุณธรรมของผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แตไมสัมพันธ กับภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยน  ซ่ึงสอดคลองกับเกลไทล(Gentile, 2010) และ อโวลโอ (Avolio, 1999) ท่ีพบวา

รูปแบบการใชอิทธิพลของผูนํา และการบริหารแบบควบคุมเกินไป รวมถึงการสงเสริมแบบไมมี

พิธีรีตอง เปนตัวแปร ท่ีไมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Bass & Steidlmeier, 1999) 

ซ่ึงนําเสนอวาผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบใชอํานาจบารมีกับภาวะผูนําเชิงคุณธรรม/จริยธรรม ไม

จําเปนตองอยูในแนวเดียวกัน ตอมา กินี (Gini, 1998) เสนอวา ผูนําเชิงจริยธรรมจะตั้งมาตรฐานไว

ชัดเจน และใหผูตามรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติตาม ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอลักษณะความเปนผูนํา

แบบแลกเปลี่ยน และจากการวิจัยหาความสัมพันธระหวางการพัฒนา ความรับรูทางคุณธรรมกับ

ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของเทอรเนอรและคณะ (Turner et al., 2002) พบวา จริง ๆ แลวการวัด

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยังตองใชพฤติกรรมบางตัวของผูนําการแลกเปลี่ยนอยูบาง (Kark, Shamir, 

& Chen, 2003) 2. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับความซ่ือสัตยของผูนํา (Ethical leadership and 

leader honesty) การวิจัยเชิงสํารวจตาง ๆ มักพบวาภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลมักเก่ียวของเชื่อมโยง

กับความ ซ่ือสัตยของผูนํา เชน การพูดความจริง ศักดิ์ศรีมนุษย พฤติกรรมท่ีมีหลักการ ความไววางใจ 

หรือ สามารถไววางใจเชื่อถือได (Kouzes & Posner, 1993) ความซ่ือสัตยและความมีศักดิ์ศรี ถูกมอง

วาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของตัวแปร การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณในแบบภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Avolio, 1999) ซ่ึงหากเปนแบบนี้ก็อาจบอกไดวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนตัวแปร

หนึ่งของลักษณะผูนําแต Howell and Avolio (1992) พบวา ความซ่ือสัตยเปนคุณลักษณะตัวหนึ่ง

ของหลายๆ คุณลักษณะท่ีแยกลักษณะผูนําแบบใชอํานาจบารมีท่ีมีจริยธรรมกับไมมีจริยธรรมออกจาก

กันตอมา Trevino, Hartman and Brown (2000) รายงานวา คุณลักษณะอยางความซ่ือสัตย ความ

ไววางใจ เปนตัวชวยเพียงหนึ่งดานเทานั้น ในการอธิบายดานความเปน “คนท่ีมีคุณธรรม” หรือ 
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“ศีลธรรม” ของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม แลวท้ัง 3 คน ยังพบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเก่ียวของ

เชื่อมโยงกับดาน การเปน “ผูจัดการท่ีมีคุณธรรม” ซ่ึงสามารถมองเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจไม

เปนไปตามรูปแบบ ของบุคคล เชน การสื่อสารท่ีมีจริยธรรมในขาวสารท่ีไดรับ ทําใหผูตามยอมรับ

จริยธรรมไวในตัวเขา อยางถาวร ดังนั้น แมวาผูนํามีท้ังความซ่ือสัตย และความไววางใจ ท่ีชวยเสริม

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ตัวแปรท้ังสองขางอาจไมอยูในโครงสรางตัวแปรท่ีคลอยตามกันเสมอไป 3. 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน หรือการปฏิบัติตอคนอ่ืนอยาง ยุติธรรม / เปน

ธรรม (Ethical Leadership and Considerate or Fair Treatment) ผูนํา คือ ผูท่ีอยูในตําแหนงท่ี

ตองใหความเปนธรรมตามอํานาจท้ังกฎหมาย ตําแหนงหนาท่ีมีอํานาจ มีการควบคุมทรัพยากร และมี

ความรบัผดิชอบในการตัดสินใจท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูตาม ความยุติธรรมกับภาวะผูนําเชิง

จริยธรรม เนนไปท่ีความเปนธรรมโดยการปฏิบัติตอลูกนองดวยความ นับถือ และมีศักดิ์ศรี ซ่ึงเปน

แบบผูนําท่ีเชื่อมโยงกับความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชา (Yukl, 2002) เทรวิโน 

และคณะ (Trevino et al., 2000) พบวา พฤติกรรมผูนํา ท่ีสะทอนความหวงใยตอผูคน และการ

ปฏิบัติตอผูตามอยางยุติธรรม เปนตัววัดวาผูนํามีจริยธรรมหรือไม และ (Avolio, 1999) ยังบอกวา 

การจะเปนผูนําเชิงจริยธรรม นอกจากจะมีการปฏิบัติ  ท่ียุติธรรมแลว ยังตองประกอบดวยการ

ตัดสินใจท่ีมีหลักการ (Gini, 1998) และการใหรางวัล และการลงโทษ ก็เปนตัวแปรท่ีทําใหผูตาม 

รับมาเปนพ้ืนฐานทางจริยธรรม เชนกัน  ดังนั้น ความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน และการปฏิบัติตอลูกนอง

อยางยุติธรรมจึงนาจะเปนสิ่งท่ีผูตามมองวาผูนํา  มีจริยธรรมหรือไม มันอาจจะยังเหลื่อมกันอยู และ

ยังไมสมบูรณนัก แตอยางไรก็ดี พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเก่ียวของกับคุณลักษณะ และแบบของ

ผูนําหลายตัวแปร เชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบใชอํานาจบารมี ความซ่ือสัตยของ 

ผูนํา และความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนของผูนําและ การปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางเปนธรรม คงพอจะทําให

มอง เห็นวา ผูนําเชิงจริยธรรมควรเปนอยางไร เพราะจากการศึกษากอนๆ นี้มักเกิดจากความลําเอียง

โดยเฉพาะการใหคําจํากัดความ “ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” และอีกอยางเปนเพราะวาขาดการ

สังเคราะห พ้ืนฐานทางทฤษฎี เพ่ือความเขาใจความหมายท่ีแทจริง ท่ีสามารถอธิบายใหเกิดความ

เขาใจในกรอบ ของการเรียนรูทางสังคมได (Bandura, 1986) ภาวะผูนําเก่ียวของกับการใชอิทธิพล 

(Yukl, 2002) ดังนั้น มุมมองของการเรียนรูทางสังคมตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เสนอวาการใช

อิทธิพลของผูนําสง ผลตอการสรางจริยธรรมของลูกนองผานทางรูปแบบของผูนํา คําวารูปแบบผูนํา 

คือ ผูนําเปนตัวแบบ ใหแกลูกนอง (ผูตาม) ท่ีครอบคลุมกวางมาก ตั้งแตกระบวนการตาง ๆ ท่ีสอดรับ

กับทางจิตวิทยา รวมถึงการสังเกตการเรียนรู การเลียนแบบ และการแยกแยะ (ผิด / ถูก / ดี / ชั่ว) 

เพราะอะไรก็ตาม ท่ีสามารถเรียนรูผานประสบการณตรงก็สามารถเรียนรูแทนในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งได เชน การเฝา สังเกตพฤติกรรมคนท่ีเราตองการเลียนแบบกริยาทาทาง หรืออยางอ่ืน ๆ เปนตน 

กระบวนการดังกลาว เหลานี้ดูจะเปน  สิ่งสําคัญเฉพาะเม่ือคนมีเปาหมายพฤติกรรมท่ีตองการสรางตัว
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เขาในองคการตาง ๆ ลูกนองสามารถเรียนรูวาอะไรคือพฤติกรรมท่ีเขาคาดหวัง อะไรคือรางวัลท่ีเขา

จะไดรับ และอะไรคือสิ่งท่ีเขาจะ ถูกลงโทษผานตัวแบบคือผูนํา ซ่ึงสําคัญมากในการเปนตัวแบบแรก

เพราะผูนแสดงบทบาทผูนําฐานะ และความสําเร็จในองคการรวมถึงอํานาจของผูนํายอมมผีลตอ

พฤติกรรมความสําเร็จของงาน ในองคการดวย (Bandura, 1986, p.207) และท่ีสําคัญคือ งานวิจัย

กอนหนานี้ก็แสดงใหเห็นวาการเปนแบบอยางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขาสังคมมุมมองของการ

เรียนรูทางสังคมประกอบดวย มุมมองเดิมกอนนี้ท่ียังเปนขอถกเถียงกันอยูระหวางจริยธรรมศาสตร 

กับภาวะผูนําท่ีนักวิจัยไดอางถึงตัวแบบ (บทบาทของตนแบบ) วาเปนความจําเปนของพฤติกรรมผูนํา 

Kouzes and Posner (1987) ซ่ึงตางก็ใหทัศนะวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานผูมีอิทธิพลเชิง

อุดมการณ เปนตัวแบบสําคัญของ จริยศาสตรท่ีถอยกลับไปในยคุของอริสโตเติล (Aristotle) ท่ีบอกวา 

“จิตวิญญาณแหงคุณธรรม เปนการปลุกปจเจกบุคคลใหตื่นผานพยานเพ่ือนําไปสูความเปนบุคคลแหง

คุณธรรม” (Gini, 1998, p.29) 

 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนสิ่งท่ีผูนําทางการศึกษาตองถือเปนความตระหนักในภารกิจ 

ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสอยางยิ่งยวดตอสถานศึกษาและชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมี 

ความรู ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพ รวมถึงความมีจริยธรรมท่ีสูง เม่ือผูบริหารสถานศึกษา 

เปนผูนําท่ีมีจริยธรรมแลวยอมไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จนผูตามทํางานเต็มความสามารถ 

ใหบรรลุวัตถุประสงคแตในทางตรงกันขาม หากผูบริหารไมมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแลว ความเชื่อถือ 

ความศรัทธาก็จะเสื่อมลง เม่ือหมดศรัทธาในตัวผูบริหารสถานศึกษา ก็คือบุคลากรในสถานศึกษาจะ 

ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ขาดการทํางานเปนท่ีมีวัตถุประสงคท่ีวางไวก็ไมบรรลุผล จึงอาจ

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษายอมสงผลตอคุณภาพของครู และนักเรียน

อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ผูนําเชิงคุณธรรม 

 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดประโยชนตอผูท่ีถือครองอยูเม่ือ

นํา คําวา “คุณธรรม” ไปประกอบกับลักษณะนามท่ีเปนบุคคล เชน ครู นักเรียน ขาราชการ นักธุรกิจ

คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีบุคคลนั้น ๆ มีอยู เปนความดีท่ีทําใหผูท่ีถือครองอยู มีความสงบ 

มีความสุข และมากดวยกัลยาณมิตร เนื่องคุณงามความดีท่ีบุคคลนั้นมีอยูเปนสิ่งท่ีไมเกิดโทษ ไมเปน

ผลเสียแกผู ท่ีถือครอง ในทางตรงกันขามกลับเปนสภาวะท่ีทําใหบุคคลไมเบียดเบียนตนเองเกิด

ประโยชนตอผูอ่ืนคุณธรรมจึงเปนสิ่งท่ีมีคา มีประโยชนยิ่งสําหรับผูท่ีถือครองคําวา “คุณธรรม” โดย

ความหมายแลวจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “จริยธรรม” ซ่ึงหมายถึงธรรมท่ีเปนขอประพฤติ

ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ท่ีเปนความดีความงาม เปนสิ่งท่ีควรกระทํา โดยปกติเรามักจะคิดอยาง

คนท่ัว ๆ ไป วา “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” เปนสิ่งเดียวกัน คือ เปนความดีความงามเปนสิ่งท่ีควร

ปฏิบัติ คําสองคํานี้จึงใชทดแทนกันในบางครั้ง อยางไรก็ตามเม่ือนําคํา 2 คํานี้ ไปเทียบเคียงกับ
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ภาษาอังกฤษ จะพบวา คําวา คุณธรรม จะตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Merit” สวนคําวา จริยธรรม 

จะตรงกับคําภาษาอังกฤษวา“Ethics” เม่ือพิจารณาจากความหมายตามคํา“Merit” เปนคุณสมบัติ

ภายในของบุคคลแตละคน ในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา “คุณธรรม” เปนสภาวะท่ีบุคคลมีอยูในตน

โดยกําเนิดและโดยการขัดเกลาทางสังคม ท่ีเปนสภาวะโดยกําเนิด หมายถึง คุณสมบัติทางจิต ท่ีบุคคล

มีอยูตามพ้ืนฐานของจิต ในทางพุทธศาสนา พ้ืนฐานของจิตมนุษย 2 ลักษณะมักจะถูกกลาวอาง

บอยครั้ง คือ จิตท่ีใฝดี กับจิตท่ีใฝต่ํา“คุณธรรม” เปนสภาวะใฝดีของจิตสําหรับ จริยธรรม นักสังคม

วิทยาจะมองเปนบรรทัดฐานประเภทหนึ่ง ท่ีถูกสรางข้ึนมาแลวนําไปใชกับบุคคลเปนแนวทางท่ีคนใน

สังคมเห็นพองตองกันวาเปนความดี ความงามเปนสิ่งท่ีกระทําแลวคนอ่ืนเกิดประโยชน มีความสุขสงบ

เกิดข้ึนแกคนท่ีอยูรวมกันเปนหมูคณะ โดยนัยนี้ จริยธรรมจึงเปนสิ่งท่ีอยูภายนอกเปนเครื่องมือท่ีใช

เปนแนวทางในการสรางความมีคุณธรรมใหกับบุคคล 

 คุณธรรมของบุคคลในสังคม 

           ตามความเปนจริงของสังคม ผูบริหารตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในหลายดานท่ี

เหนือกวาคนท่ัวไปดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนคนดีของสังคม และเกือบทุกสังคมจะยึดหลักการของ

ศาสนามาเปนพ้ืนฐานของความดีความงามในการอยูรวมกัน แตในหลายกรณีก็อาจมีการปลูกฝงคติ

ธรรมของสังคมโดยไมยึดโยงกับศาสนาโดยตรง เชน ชาวอังกฤษ ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาเปนชนชาติท่ีมี

จริยธรรมสูงมากประเทศหนึ่ง ปลูกฝงคติธรรม ตั้งแตเด็กอยางนอยท่ีสุด 7 ประการ เพ่ือใหเกิด“การ

ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม” ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีสูงกวาความซ่ือสัตยสุจริต คือ 

                   • การมีสัจจะ ตองพูดความจริง (Truth) 

                   • มีความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) 

                   • มีความรับผิดชอบในหนาท่ี (Sense of Duty) 

                   • มีความอดกลั้น (Patience) 

                   • มีความเปนธรรม (Fair Play) 

                   • มีการเขาใจผูอ่ืน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Consideration for Others) 

                   • มีความเมตตา (Kindness) 

  คุณธรรมจริยธรรมสวนใหญสําหรับคนไทยจะเกิดจากการประยุกตเอาคําสอนใน

พระพุทธศาสนาเปนหลัก ผูบริหารเปนบุคคลธรรมดาท่ีมีครอบครัว จึงเปนฆราวาสท่ีมีภาระหนาท่ี

รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคมใหมีความเปนปกติสุข ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งท่ีนักบริหารตอง

สนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของฆราวาสเปนเบื้องตน เพ่ือบริหารครอบครัวและบริหาร

องคการใหบรรลุเปาหมายท้ังท่ีเปนสวนตัว องคการ และสังคมโดยรวม 

 ผูบริหารเปนหัวใจสําคัญของหนวยงานหรือองคกร ทุกหนวยงานยอมปรารถนาและใหการ

ยอมรับนับถือผูบริหารท่ีมีคุณภาพนั่นก็คือ เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมีทักษะคามชํานาญงาน
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มีประสบการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล ฯลฯ แตท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ ตองเปนผูมีคุณธรรมในจิตใจ และมี

จริยธรรมท่ีนาเลื่อมใสศรัทธา ผูบริหารก็คือคนท่ีมีความสามารถในหลายดานท่ีเหนือกวาคนท่ัวไป

ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนคนดีของสังคมและเกือบทุกสังคมจะยึดหลักการของศาสนามาเปนพ้ืนฐาน

ของความดีความงามในการอยูรวมกัน สําหรับคนไทย คุณธรรมจริยธรรมสวนใหญจะประยุกตมาจาก

พระพุทธศาสนาเปนหลัก คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ถึงแมวาจะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล นับถึง

ปจจุบัน เปนเวลากวา 2556  ปแลว แตทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยูเสมอ สามารถนําไปประยุกตใช

เปนเครื่องดําเนินชีวิตและแนวทางในการบริหารงานไดเปนอยางดี  ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะหลักธรรม

ดังกลาวเปนความจริงท่ี สามารถพิสูจนไดท่ีเรียกวา “ 1 3สัจธรรม 1 3” 1 3 ปฏิบัติไดเห็นผลไดอยางแทจริงอยูท่ี

เราจะนําหลักธรรมขอใดมาใชใหเหมาะสมกับตัวเรามากท่ีสุด สําหรับนักบริหารก็มีหลักธรรมสําหรับ

ยึดถือและปฏิบัติอยางมากมาย 

 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมจึงอาจแบงได ดังนี้ คือ 

 1) ความสําคัญตอสังคมสังคมเปนแหลงรวมกันของผูคนท่ีมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความแตกตางทางความคิดเปนความแตกตางท่ีสําคัญ เพราะความคิดเปนจุดเริ่มตนของการ

กระทํา ถาคิดอยางไรการกระทําก็มักจะเปนอยางนั้นเสมอ เม่ือความคิดของคนในสังคมแตกตางกันก็

จะเกิดการกระทําท่ีแตกตางกันอยางหลากหลายตามไปดวย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงตาง ๆ 

ตามมา ดังนั้นสังคมตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องควบคุมความคิดและการปฏิบัติของผูคน

ไมใหไปคิดและกระทําอันเปนการละเมิดผูอ่ืน 

 2) ความสําคัญตอหนวยงานถาหนวยงานใดมีสมาชิกท่ีประกอบไปดวยคุณธรรมจริยธรรม

แลว หนวยงานนั้นก็จะเปนหนวยงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมท่ีดีในตัวแตละคนนั้น 

จะเปนตัวบงบอกถึงความเปนผูมีคุณภาพพรอมท่ีจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนจริยธรรม

นั้นเปนตัวบงบอกถึงความเปนผูท่ีสามารถในการปฏิบัติท่ีดีท่ีถูกตอง ทําใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพกลาว

อีกอยางหนึ่งไดวา หนวยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ก็คือ มีปจจัยตัวปอนดานบุคลากรท่ีดี 

และเม่ือเขาสูกระบวนการก็จะไดผูท่ีควบคุมกระบวนท่ีดี และจะไดผลงานออกมาท่ีดีในท่ีสุด   

 3) ความสําคัญตอการบริหาร การบริหารประกอบดวย วัตถุประสงคขององคการ 

กิจกรรมท่ีจะดําเนินการและทรัพยากรในการบริหาร ทรัพยากรบริหารนั้นประกอบดวย คน เงิน วัสดุ

อุปกรณและวิธีการ ซ่ึงคนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ถาหากคนมีคุณธรรมจริยธรรมแลว  

การบริหารงานก็จะดําเนินไปไดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ถาหากคนไมมีคุณธรรมจริยธรรมก็ยาก

ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคได 

 4) ความสําคัญตอผูบริหาร  คุณธรรมจริยธรรมเปนคุณสมบัติท่ีดีของทุกคนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูดํารงตําแหนงผูนํา หรือผูบริหารจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวาตําแหนงอ่ืน ๆ 

เนื่องจากผูบริหารเปนผูผลักดันใหเกิดการดําเนินงานขับเคลื่อนไปขางหนาตามวัตถุประสงค ตองมีการ
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บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ใหทุกฝายมีสวนรวม  คุณธรรมจริยธรรมเปนลักษณะของ

ความดี ถาผูบริหารมีความดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไดรับการยอมรับนับถือ เทากับเปนการสราง

ภาวะผูนําใหเกิดข้ึน การบริหารงานนอกจากจะวางระบบการบริหารงานท่ีดีแลว ยังตองพยายามสราง

แรงจูงใจเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงการสรางแรงจูงใจมีท้ัง

ทางบวกและทางลบ เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ เปนตน แตในความเปนจริงในการสราง

แรงจูงใจท่ีดีท่ีสุดคือการทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาไดปฏิบัติหนาท่ีกับผูบังคับบัญชาท่ีมีความ

ซ่ือสัตย สุจริตยุติธรรม ดังนั้น ถาผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเปนการสรางแรงจูงใจใหแก

ผู ใตบัง คับบัญชาได เปนอยางดี การดําเนินงานโครงการหรืองานประจําใด ๆ ท่ี ไดรับการ

วิพากษวิจารณเก่ียวกับความไมคุมคาในการใชงบประมาณ เปนสิ่งท่ีเห็นไดวา ขาดคุณธรรม จริยธรรม 

มีการทุจริตคอรัปชั่นแฝงอยูในกระบวนการดําเนินงาน ถาการบริหารไมวาระดับใดหรือฝายใดก็ตาม

ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ไมโลภ ไมอยากได ในสิ่งท่ีไมควรได เม่ือมีการบริหารงานดวยความ

โปรงใส ซ่ือสัตยสุจริตแลว การใชงบประมาณก็จะทําไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลงานตองเกิดข้ึนและ

คุมคามากท่ีสุด 

 

 คุณธรรม จริยธรรมท่ีผูบริหารควรมี 

 สังคหวัตถุ 4 คือ 

 1)  ทาน คือ การให รูจักเสียสละแบงปนดวยจิตใจท่ีโอบออมอารี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

เปนการครองใจคนท่ีดี เพราะผูท่ีใหยอมเปนท่ีรักของบุคคลท่ัวไป และผูใหยอมทําใหเกิดความรัก 

ความศรัทธา 

 2)  ปยวาจา คือ การพูดจาสุภาพ รูจักเลือกใชวาจาท่ีไพเราะออนหวาน คนอ่ืนฟงแลว

สบายใจ อยากอยูใกลอยากคบคาสมาคมดวย ตองมีความรับผิดชอบคําพูดของตนตามสุภาษิต คําพูด

เปนนาย ใจเปนบาว หมายความวา ใหคิดกอนพูด พูดแลวตองทําปฏิบัติตามอยางท่ีพูด 

 3)  อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนและรูจักแบงปนน้ําใจใหแกกันและกัน 

 4) สมานัตตา คือ วางตนเสมอตนเสมอปลาย ไมเสแสรง มีสัจจะมีความยับยั้ง ขมใจ              

มีความอดทน เปนผูใหและผูรับท่ีดี 

 พรหมวิหาร 4    ซ่ึงประกอบดวย 

 1)  เมตตา คือความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขความสุขเกิดข้ึนไดท้ังทางกายและทางใจ 

ไดแก ความสุขจากการมีทรัพย ความสุขจากการใชจายทรัพยความสุขจากการไมเปนหนี้และความสุข

จากการทํางานท่ีปราศจากโทษหรือปราศจากอันตราย 
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 2) กรุณา คือความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกขความทุกข คือ สิ่งท่ีเขามาเบียดเบียนใหเกิด

ความไมสบายกายและความไมสบายใจและเกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการดวยกันพระพุทธองค          

ทรงสรุปไววาความทุกขมี 2 กลุมใหญ  ๆ ดังนี้  

  -  ทุกขประจําหรือทุกขโดยสภาวะท่ีสิ่งมีชีวิตจะตองประสบซ่ึงเกิดจากเปลี่ยนแปลง

ตามธรรมชาติ คือ การเกิด แก เจ็บ ตาย สิ่งมีชีวิตท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลกจะตองประสบกับ            

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางหลีกเลี่ยงไมไดเรียกวา กายิกทุกข 

  - ทุกขจรหรือทุกขทางใจ เปนความทุกขท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอกเม่ือปรารถนาแลว

ไมสมหวังก็เปนทุกข การประสบกับสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข การพลัดพรากจากสิ่งท่ีเปนท่ีรักก็เปน

ทุกขเรียกวาเจตสิกทุกข 

 3) มุทิตา คือ ยินดีเม่ือผู อ่ืนไดดี คําวา “ดี” หมายถึงการมีความสุขหรือมี  ความ

เจริญกาวหนาความยินดี เ ม่ือผู อ่ืนไดดีจึงหมายถึง ความปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุขความ

เจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนโดยท่ีไมมีจิตใจอิจฉาริษยา 

 4) อุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย หมายถึง การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวาใคร

ทําดียอมไดดีตามกฎแหงกรรม ใครทําสิ่งใดไวสิ่งนั้นยอมตอบสนองคืนบุคคลผูกระทําเม่ือเห็นใครไดรับ

ผลกรรมในทางท่ีเปนโทษก็ไมควรดีใจหรือคิดซํ้าเติมในเรื่องท่ีเกิดข้ึนควรมีความปรารถนาดี คือ

พยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขในลักษณะท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 หลักธรรมท่ี นําไปสูความสําเร็จ  คืออิทธิบาท 4 ไดแก 

       1) ฉันทะ  ความพอใจคือความพอใจจะสิ่งนั้นและทําดวยใจรัก ดวยใจจดจอ ตองทําให

สําเร็จ จะตองเปนผูรักงานท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบอยู และท้ังจะตอง เอาใจใสกระตือรือรนในการ

เรียนรูงาน และเพ่ิมพูนวิชาความรูความสามารถในการทํากิจการงาน และมุงม่ัน ท่ีจะทํางานในหนาท่ี

รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสําเร็จเรียบรอยอยูเสมอ 

 2) วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทน ตั้งม่ัน ไม

ทอถอย จะตองเปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ประกอบดวยความอดทน ไมยอทอตอความยากลําบากใน

การประกอบกิจการงานในหนาท่ีหรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสําเร็จและ ความเจริญกาวหนาได 

 3) จิตตะ  ความคิดฝกใฝ คือตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความสนใจ จริงใจ

ม่ันคง ทําบอย ๆ ย้ําคิดย้ําทํา ผูท่ีจะทํางานไดสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพ นั้น จะตองเปนผูเอาใจใส

ตอกิจการงานท่ีทํา และมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จ ไมทอดท้ิงหรือ วางธุระเสีย

กลางคัน ไมเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทํา ๆ หยุด ๆ หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารจะตองคอย

ดูแลเอาใจใส “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการของตน เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ ใหกิจการงาน ทุกหนวยดําเนินตามนโยบายและ

แผนงาน ใหถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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 4) วิมังสา  การสอบสวนตรวจตราคือหม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา

เหตุผลตรวจสอบขอบกพรองในสิ่งท่ีทํานั้น มีการทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนหาวิธีแกไขปรับปรุงให

งานดีข้ึนอยูเสมอ ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผูนอย

หรือของผูอยูใตบังคับบัญชาวา ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวหรือไม ไดผล สําเร็จหรือมี

ความคืบหนาไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงไร มีอุปสรรคหรือปญหาท่ีควรไดรับการ

ปรับปรุงแกไขวิธีการทํางาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคได

อยางไร ข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลจากจากท่ีไดติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมา

วิเคราะหวิจัย ใหทราบ เหตุผลของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทํางาน แลวพิจารณาแกไข

ปญหาเหลานั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานใหดําเนินไปสูความสําเร็จใหถึงความเจริญกาวหนา

ยิ่งๆ ข้ึนไปได 

 สรุป  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหาร 

 คุณธรรมและจริยธรรมเปนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีทําใหมนุษยตางไปจากสัตวท่ัวไป

มนุษยมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแตกตางกัน มีท้ังดี เลวและไมดีไมเลว ระดับคุณธรรมและจริยธรรม

ของมนุษยแตละคนอาจมีติดตัวมาแตเกิด หรือมาพัฒนาไดในภายหลังจากสภาพแวดลอม การอบรม

เลี้ยงดู และกรอบประเพณี สังคม ทุกคนตางมุงหวังสภาวะแหงความสมบูรณท่ีสุดแหงตน ซ่ึงสภาวะ

แหงความสมบูรณท่ีสุดเปนสิ่งท่ีอยูในความสามารถและสติปญญาของมนุษยท่ีจะสามารถดําเนินไปได

ดวยตนเอง แตเขาจะตองรับผิดชอบตอการเสริมสรางชีวิตตนเองใหพัฒนาสูงข้ึนสูระดับท่ีดีกวา สูงกวา 

แตมนุษยขาดคุณธรรมในตนเอง จึงทําใหไมสามารถพัฒนาตนเองข้ึนสูความสมบูรณของชีวิตได 

มนุษยขาดจิตสํานึกในความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลอยตัวเองเปนทาสของอารมณ ความอยาก กิเลส

ตัณหา ตลอดเวลา หากมนุษยสรางจิตสํานึกใหม่ันคงและหนักแนนไดแลวก็จะเปนบันไดกาวไปสูความ

สมบูรณของมนุษยตอไป ดังนั้นผูบริหารท่ีทรงไวซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมควรตองศึกษาขอคิด คติ

ธรรมและหลักคําสอนทางศาสนา เพ่ือทําความเขาใจกับหลักธรรมนั้น ๆ เปนเบื้องตน แลวนําไปคิด

วิเคราะหพิจารณาปรับใชใหเหมาะกับภารกิจของผูบริหาร เชน  ภารกิจในฐานะผูนําองคการ ผูนํา

ชุมชนหรือสังคม ภารกิจของผูวางแผน กําหนดนโยบาย จัดองคการ บริหารบุคคล ฯลฯ ลวนตอง

อาศัยหลักธรรมในการประกอบควบคูไปกับความรูความสามารถท้ังสิ้น จึงควรศึกษา วิเคราะห 

รวบรวมหลักธรรมแลวนําไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอองคกรและสังคมอยาง

แทจริง 

 

2.6  การศึกษาพ้ืนฐานและสถานศึกษา 
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 6.1  การศึกษาพ้ืนฐาน 

           คําวา “การศึกษาพ้ืนฐาน” (Basic Education) เปนคําท่ีมีความหมายหลากหลาย 

ในสหรัฐอเมริกา การศึกษาพ้ืนฐานหมายถึง “การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณ และเขา

สังคมเพ่ือใหบุคคลสามารถ อานออกเขียนไดคิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรูตอไปได รูจัก

โลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการสังคม ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคท่ีเหมาะสม รูจักการ

ปรับปรุงสุขภาพ” (Cartwright, 1970: 407) ตามความหมายนี้มุงถึงการศึกษาเบื้องตนเปนสําคัญ 

องคการยูเนสโก ซ่ึงเปนศูนยรวมของนานาชาติในดานการศึกษา ไดใหคํานิยามการศึกษาพ้ืนฐานไววา  

“การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสไดเรียนความรูท่ัวไปท่ีเปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงให

เกิดความอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตน

เปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอ่ืน” (Edgar Faure, 1972: 162) ความ

ตองการการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน (Basic learning needs) หมายถึง ความรู ทักษะ เจตคติ และ คานิยม

ท่ีจําเปนสําหรับบุคคลเพ่ือความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการเรียนรูตอเนื่อง  

           การศึกษาพ้ืนฐาน (Basic education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุงใหตอบสนองความตองการ

ทางการ เรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใหแกการเรียนรูข้ัน

ตอไป เชน การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะความรู

ท่ัวไป ทักษะเพ่ือ การดํารงชีวิต สําหรับเยาวชน และผูใหญในบางประเทศ การศึกษาพ้ืนฐานยังขยาย

ขอบเขตไปถึงระดับมัธยมดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวา การศึกษาพ้ืนฐานมิไดหมายความจํากัดอยูเฉพาะ

การศึกษาชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาชั้นตนเทานั้น แตยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ซ่ึงบุคคลสวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย  

           แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวไว ในหมวดท่ี 3 แนวนโยบาย

การศึกษาวา “ใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัด และ

ขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปวงชนอยางท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน” 

ขอความนี้แสดงใหเห็นวาทางราชการไทยไดถือวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบเขตครอบคลุมถึง

การศึกษาระดับมัธยมดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไววา “มาตรา 

43 บุคคล ยอมมีสิทธิเสมอกันใน การรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดให

ท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ซ่ึงเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

ขอบเขตขยายถึงการศึกษาระดับมัธยมปลายซ่ึงใชเวลา เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาสิบสองป  

  สรุปไดวา การศึกษาพ้ืนฐานตามความหมายเปนการศึกษาท่ีจัดใหตั้งแตระดับกอนวัย

เรียนไปจนถึงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ลักษณะการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวของกับนโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถ

ศึกษาจากเอกสาร ดังตอไปนี้  

  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   

  2)  แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535   

  3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)   

  5) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)   

  6)  แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในชวงแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี 8 (พ.ศ. 

2540 - 2544)   

  7)  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523   

  8)  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนไดพบสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน 

ดังตอไปนี้   

  การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน  

  1) สิทธิในการรับการศึกษาพ้ืนฐาน 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ไดระบุไวในมาตรา 43 วาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวา

สิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยาง ท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  2) แผนการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2535 ไดกลาวเปนความมาของแผนวา “รัฐมีหลักความเชื่อพ้ืนฐานวา การศึกษาเปน

กระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวไดอยางรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะมาถึง และเชื่อวาการศึกษาท่ีจะเปนไปในแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับ

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสรางสรรคความ

เจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย รัฐตระหนักวาการจัดการศึกษาท่ีเปนอยูในปจจุบันยังไมสามารถสนอง

ความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ ซ่ึงกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

นั้นไดดีเทาท่ีควร” และมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือ การสรางความเจริญงอกงามทางปญญา 

ความคิด จิตใจ และคุณธรรม การใช และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมโดยไมทําลาย

สิ่งแวดลอม การกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และความสมดุลระหวางการ

พ่ึงพาอาศัยกันกับการพ่ึงตนเองพรอมดวยความมุงหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลท้ังในดานปญญา ดานจิตใจ 

ดานรางกาย และดานสังคม ใหสมดุลกลมกลืนกัน โดยท่ีจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ และกําหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไวเปน 4 ระดับ คือ ระดับ

กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษา มิไดกําหนดไวเปนการศึกษาภาคบังคับ เชนระดับประถมศึกษาท่ีกําหนดไว 6 ป  

แตเนื่องจากการศึกษาระดับนี้มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาเรียนของเด็กแผนการ
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ศึกษาแหงชาติก็ไดกําหนดแนวนโยบายในขอ 3 เอาไววา “ขอ 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ

บริการเพ่ือเตรียมความพรอมอยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา”และไดระบุไวในหมวด

ท่ี 3 ขอ 5 ถึงการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงระดับมัธยมวา “ขอ 5. ใหการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัด และขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือปวง

ชนอยางท่ัวถึงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน” โดยแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดวางเปาหมายไววา 1. คุณภาพการศึกษาของ

ไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศใน

อนาคต 2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 3. มีองค

ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 4. คนไทยไดรับโอกาสในการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  2) การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 69 บุคคลมีหนาท่ีรับการศึกษาอบรม ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 43 ท่ีวา การเขารับการศึกษาพ้ืนฐานรัฐจะไมเก็บคาใชจาย  2) 

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 6 ใหผูปกครองของเด็กท่ีมี 

อายุยางเขาปท่ีแปด สงเด็กนั้นเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปท่ีสิบหาเวน 

แตเปนผูสอบไดชั้นประถมปทีหกตามหลักสูตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ขอสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไมไดระบุไวท่ีใดวาการจัดการศึกษาภาคบังคับเปน

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห เ ป ล า  

ซ่ึง ตางกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ซ่ึงระบุไวในมาตรา 7 วา “โรงเรียนประชาบาล และ 

โรงเรียนเทศบาล สอนใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน” ขอสังเกต แผนการศึกษาแหงชาติ เปนเพียงแนวการ

ดําเนินงานของรัฐเก่ียวกับการศึกษาไมมีผลบังคับใหตองปฏิบัติเชนกฎหมายอยางไรก็ตามในทาง

ปฏิบัติ ทางราชการก็ไดถือปฏิบัติวาการศึกษาภาคบังคับเปน การศึกษาใหเปลาตามท่ีไดเคยปฏิบัติตอ 

ๆ กันมา จากขอ 2 จะเหน็ไดวา ไดมีการกลาวถึงการศึกษาภาคบังคับไวในเอกสารตาง ๆ คือ  

   (2.1)  หน า ท่ี ในการ เข า รั บการ ศึกษาภาคบั ง คับ มีกล า ว ไว ในมาตรา  69                   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2533  

   (2.2)  การจัดการศึกษาภาคบัง คับแบบให เปลามีกลาวไว ในมาตรา 7 ของ

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 (เลิกใชแลว) และขอ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีขอท่ีควร
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สังเกตวา พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 มิไดกลาวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับ

แบบใหเปลาแตอยางใด  

   (2.3)  จํานวนปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ไดกําหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไวถึงชั้นประถมปท่ี 6 แตตอมา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป (ไมกําหนดวาเปนการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกําหนดไวในหมวด 3 ขอ 5 ใหการศึกษาระดับมัธยมเปนการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชน (ไมไดกลาววาเปนการศึกษาภาคบังคับ)  

   (2.4)  อายุของผูอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีระบุไวในเอกสารฉบับเดียว คือ 

พระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 6 วา เด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี

แปด จะตองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปท่ีสิบหา (เวนแตจะสอบไลไดชั้น

ประถมปท่ี 6 กอน)  

  3) การยกเวนไมตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา 

พุทธ-ศักราช 2523 มาตรา 8 ไดกําหนดไววา เด็กท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ไมตองเขาเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา ความบกพรองในทางรางกาย และจิตใจเปนโรคติดตอตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ตองหาเลี้ยงผูปกครองซ่ึงทุพพลภาพ ไมมีหนทางหาเลี้ยงชีพ และไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดูแทน มีความจําเปน

อยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม (3.) ถาผูปกครองซ่ึงทุพพลภาพมีเด็กซ่ึงตองเขา

เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาพรอมกันหลายคนใหยกเวน เพียงหนึ่งคนตอมาไดมีการออก

กฎกระทรวง ตามความใน พ.ร.บ. ขางตน ขยายความวา โรคท่ีอาจขอยกเวนไมตองเขาเรียนไดแกโรค

เรื้อน และวัณโรคในระยะอันตราย สวนความจําเปนท่ีอาจขอยกเวนไมตองเขาเรียน ไดแก อยูหางจาก

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอนใหเปลาตามเสนทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมีอุปสรรคตอการ

เดินทาง เชน สภาพภูมิประเทศเปนปาภูเขา และแมน้ํา 

  4)  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเก่ียวกับการบริหารการศึกษาไวในมาตรา 43 ดังนี้ “การจัดการศึกษา

อบรมของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน และเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ” และไดกลาวไวในมาตรา 289 อีกแหงหนึ่งวา  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะ

จัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ินนั้น และ

เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตอ มาตรา 43 และ 81 ท้ังนี้ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” ท่ีวาไมขัดตอมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ไมนอยกวา 12 ปโดยไมเก็บคาใชจาย สวนมาตรา 81 ก็คือ แนวทางในทางจัดการศึกษา เชน                 

ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย 
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สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และ วัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 

ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในหมวดท่ี 3 ขอ 17 ไวดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพดาน

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษารวมท้ังใหกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน และสถานศึกษา เพ่ือให

สถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษารวมท้ัง

สนับสนุนใหบุคคล และองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการจัดการศึกษาของชุมชน”   

 จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวา แผนการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงการกระจายอํานาจ           

ไวดวยแตไดขยายความไววา นอกจากกระจายอํานาจใหทองถ่ินแลว ยังตองกระจายอํานาจ             

ใหสถานศึกษาดวยแผนการศึกษา แหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาท่ีชี้ใหเห็น

ถึงความพยายามท่ีรัฐจะขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากเดิม 6 ป ซ่ึงเปนการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาและเปนการศึกษาภาคบังคับ ออกไปสูระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงไดกําหนดไวเปนสองตอน 

ตอนละ 3 ป คือมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ “การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนเปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม ความรู ความสามารถ และทักษะตอ

จากระดับประถมศึกษาใหผูเรียนไดคนพบความตองการความสนใจ และ ความถนัดของตนเอง ท้ังใน

ดานวิชาการ และวิชาชีพตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแกวัย” 

“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัด

และความสนใจเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือเพ่ือใหเพียงพอแกการ 

ประกอบการงาน และอาชีพท่ีตนถนัด ท้ังอาชีพอิสระ และรับจาง รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการงาน และอาชีพ และการอยู 

รวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข” สําหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้นแผนการศึกษาแหงชาติได

เสนอแนะเอาไวในเรื่องการจัดเครือขายการเรียนรู และบริการการศึกษาเพ่ือปวงชนวา“2. ขยาย

บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลายโดยคํานึงถึงสภาพปญหา ขอจํากัด 

และความสามารถพิเศษของผูเรียน เพ่ือใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหางไกล 

ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขา และชายแดน รวมท้ังเด็กท่ีตองยายถ่ินตามพอแม ผูปกครองไป

ประกอบอาชีพ สามารถไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมอยางท่ัวถึง 3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ

รับเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสใน การเขารับการศึกษาใหเปน

ธรรม” และสิ่งสําคัญยิ่งในขณะนี้ คือมาตรา 43 แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหมี

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย นับเปนนิมิตหมายท่ีดียิ่งท่ีประชาชนจะได

ทราบเจตนารมณของรัฐท่ีหวังจะยกระดับคุณภาพของประชาชนใหทัดเทียมกับอารยะประเทศ

ท้ังหลายอยางสํานึกในความรับผิดชอบ  

 ในประเด็นการศึกษาภาคบังคับรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 และ 2550 กําหนดไวเหมือนกัน

ใหเปน “สิทธิ” ของทุกคน คือ ใหมีสิทธิเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ป ท่ีรัฐจัดใหโดยไมเสีย
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คาใชจาย รัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 43 เขียนไวชัดเจนวา บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป” ท่ีรับจะตองจัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ก็กําหนดไวชัดเจนวา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความวา 

การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ดังนั้นตามรัฐธรรมนูญป 2550 ทุกคนจึงมีสิทธิเรียนฟรีตั้งแต ป.1-ม.6 

และหากรัฐบาลใดจะจัดการศึกษาฟรีใหมากกวานั้นก็ได รัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 49 กําหนดวา 

บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ “การศึกษาไมนอยกวาสิบสองป” ท่ีรัฐจะตองจัดโดยไมเก็บคาใชจาย 

ซ่ึงรัฐธรรมนูญป 2550 ตัดคําวา “ข้ันพ้ืนฐาน” ออกเปดชองใหดีความเพ่ิมไดวา การศึกษาสิบสองป

นั้นเริ่มจากเม่ือใดถึงเม่ือใดบาง สวนรัฐธรรมนูญป 2560 (ฉบับปจจุบัน) ไดปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ี

กําหนดใหการศึกษาเปน “สิทธิ” ของประชาชน ยายไปไวในหมวดหนาท่ีของรัฐ ใหรัฐมี “หนาท่ี”             

จัดการศึกษาใหประชาชน ตามมาตรา 54 “มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย             

รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย จากมาตรา 54 นี้ จะเห็นวา

ระยะเวลาท่ีกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาฟรียังเปน 12 ป เชนเดิม แตเปลี่ยนเปนใหเริ่มตั้งแตกอนวัย

เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ มาตรา 17 กําหนดวา ใหมีการศึกษา

ภาคบังคับจํานวนเกาปใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนอายุอยางเขาปท่ีสิบหก จึงพอเขาใจไดวา 

การศึกษาภาคบังคับหมายถึง การศึกษาชั้น ป.1-ป.3 ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกําหนดหนาท่ีใหรัฐ

จัดการศึกษาฟรีตั้งแตกอนวัยเรียน คือ ในชั้นอนุบาลจนถึง ม.3  แนวทางจัดการศึกษา เปลี่ยนจาก

ความรูคูคุณธรรมเปนความรับผิดชอบตอประเทศชาติ รัฐธรรมนูญป 2540 ในหมวดแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐ กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม และใหปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในสาขา

ตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังยังสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อีกดวย สวนรัฐธรรมนูญป 2550 ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ไดเพ่ิมเรื่องการปลูกฝงใหมี

จิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัยและคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เขามาในรัฐธรรมนูญดวย 

แนวทางการจัดการศึกษาท่ีรัฐธรรมนูญท้ังป 2540 และมี 2550 วางไวเหมือนกันคือ การสงเสริมและ

สนับสนุนใหเสริมสรางความรูและปลูกจิตสํานึกใหยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข สวนรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 54 วรรคสี่ กําหนดไววา “การศึกษาท้ัง

ปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน 

และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” จะเห็นไดวา แนวทางการจัด

การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560 ไมไดระบุเรื่องการปรับปรุงการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
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สาขาวิชาตาง ๆ ไมไดกําหนดเรื่องการการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางความรูเรื่องการปกครองใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แตสิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 

คือ การมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของ

ผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เปนการวางกรอบ

การศึกษาแบบท่ีไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญป 2540 หรือ ป 2550 

 อนึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน (พ.ศ.2560-2564) ไดมุงเนน

การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดยมุงเนนการ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทุนมนุษยท่ีมีศักยภาพสูง ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน

ผลิตคุณภาพแรงงานต่ํา คุณภาพคนยังมีปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวง

ชีวิตตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา เปนตน 

ดังนั้น จุดเนนการพฒนาคนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีดังนี้  

  1) การพัฒนากลุมเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการ

เรียนรู ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปน

เลิศในสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษาใหเอ้ือ           

ตอการเตรียมคนท่ีมีทักษาใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสราง

ปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 6.2  สถานศึกษา 

 สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานตามกฎหมายท่ีมีหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษา ไมวาจะเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ 

หนวยงานการศึกษาอ่ืน ๆ 

 ประเภทและลําดับช้ันของสถานศึกษา 

 1) โรงเรียนอนุบาล เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับอนุบาล ซ่ึงอาจจะเปนโรงเรียนของ

เอกชนหรือของรัฐก็ได บางโรงเรียนอาจเปดสอนระดับประถมศึกษารวมดวย หรืออาจจะสอนถึงระดับ

มัธยมศึกษาได 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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 2) โรงเรียนประถมศึกษา เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตระดับชั้น ป.1 จนถึง ป.6 หรือ

ชั้น ม.3 ซ่ึงโรงเรียนประเภทนี้จะเรียกวา โรงเรียนขยายโอกาสเชนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

ฯลฯ (แตไมนับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเพราะทางโรงเรียนไดแยกไวเปนสวน ๆ คือ สวนอนุบาล

,สวนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

 3) โรงเรียนมัธยมศึกษา เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและ 

ตอนปลาย 

 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและ

ตอนปลาย ของพระภิกษุและสามเณร 

 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยการอาชีพ เปนสถาบันท่ีเปด

สอนวิชาการสายอาชีพ เชน การชางไฟฟา การชางโทรคมนาคม คหกรรม เปนตน 

 6) มหาวิทยาลัย เปนสถานศึกษาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา แบงประเภทวิชาออกเปน

คณะตาง ๆ 

 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชื่อเดิมคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปดสอน

เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชื่อเดิมคือ วิทยาลัยครู แตเดิมจะสอนในวิชาเก่ียวกับการเรียน

การสอน แตในปจจุบันจะมีความคลายคลึงกับมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

 9) มหาวิทยาลัยสงฆ เปดสอนเก่ียวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศาสตรแขนงอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ยังใหความหมายวา “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมี วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  

“สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สถานศึกษานับเปนหนวยงานท่ีสําคัญของการบริหารการศึกษาเนื่องจากมีความใกลชิดกับ

นักเรียนและชุมชนเปนอยางมาก กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกอเกิดการเรียนรูของนักเรียน            

จะเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระ

ความรับผิดชอบเปนปจจัยท่ีสําคัญจะทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได ท้ังนี้เพราะการจัดการ

สถานศึกษานั้น ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา  เชน ครู อาจารยบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน การดําเนินการตามนโยบาย การประเมินผล ระบบขอมูล

สารสนเทศ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถาการบริหาร

จัดการสถานศึกษาไมดี ยอมสงผลตอคุณภาพการศึกษาได ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญท่ีกอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเปนอยางมากและระบุไวใน

มาตรา 5 วาดวยการบริหารและจัดการศึกษาโดยเฉพาะมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังในดานงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

บุคลากรและการบริหารท่ัวไป 

 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 7.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ศรียา เอียดเสน (2550) ศึกษาภาวะผูนํา ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค 

บรรยากาศองคการและผลการปฏิบัติงาน : ศึกษาพนักงานระดับบังคับบัญชา โรงงานประกอบรถยนต

แหงหนึ่ง กลุมตัวอยางจํานวน 134 คนโดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของ Bass and Avolio 

(1994) ไดแก 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) ภาวะผูนําแลกเปลี่ยน 3) ภาวะผูนําแบบปลอยตาม

สบาย แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคการของ Stringer (2002) ไดแก 1) ดานโครงสราง 2) ดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) ดานความรับผิดชอบ 4) ดานความชัดเจน 5) ดานการสนับสนุน 6) ดาน

ความผูกพัน ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง มีภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนในระดับปานกลาง และมีภาวะผูนําแบบปลอย

ตามสบายในระดับต่ํา มีการรับรูบรรยากาศองคการในระดับสูง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะ

ผูนําแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายมี

ความสัมพันธทางลบกับผลปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 บรรยากาศองคการมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําปลอยตามสบายและบรรยากาศองคการสามารถรวมกันทํานายผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ปยรัตน วัฒนา (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา

หอผูปวย การเรียนรูตลอดชีวิต กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 350 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 

Avolio and Jung (1999) ไดแก 1) การสรางแรงบันดาลใจ 2) การกระตุนทางปญญา 3) การ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูง และคาเฉลี่ยระดับการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูง ภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยสามารถพยากรณการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชน กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 มยุรา สําเร็จกิจ (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาตนเอง ลักษณะงาน ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานตามการรับรูของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 292 คน โดยใชแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Baling et al. (2000) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การ

สรางบารมี 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การคํานึงถึงความเปนบุคคล 4) การกระตุนปญญา 5) การ

ใหรางวัลตามสถานการณ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน ตามการรับรูของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร อยูในระดับดี ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลางกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามการ

รับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สุรีรัตน บันดาล (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 กลุมตัวอยางจํานวน 150 

คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 4 ดาน ประกอบดวย 1) ความมีบารมี 2) การดลใจ 3) 

กระตุนการใชปญญา 4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

ของผูบริหารและประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

เขต 1 อยูในระดับมาก โดยมีความสัมพันธในทางบวกระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 สุชาตา วิภวกานต (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในหนวยงาน ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหองผาตัด กลับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาล

ท่ัวไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางจํานวน 359 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของ Avolio and Jung (1999) ไดแก 1) ภาวะผูนําบารมีในการสรางแรงบันดาลใจ 2) 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3) การกระตุนปญญา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหองผาตัดและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลท่ัวไป 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา

หองผาตัดมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลท่ัวไป สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 พยพาพร มหาสินไพศาล (2553) ศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางภาวะผูนํา 

วัฒนธรรมองคกร การจัดการความรูและผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุมตัวอยาง

จํานวน 398 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1994) ไดแก 

1) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา 

4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับสูง ผลการปฏิบัติงานองคกรอยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกร การจัดการความรู มีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลทางออมตอผล

การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยทรงอิทธิพลผานการจัดการความรู 

 กอบศักดิ์ มูลมัย (2554) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 กลุมตัวอยางจํานวน 242 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของ Bass ไดแก 1) 

การสรางบารมี 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนเชาวปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือจําแนกตามรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก และรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครูพบวา ภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 เปมิกา ทรัพยสง (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนางานตามการรับรูของพนักงานกับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

บริษัท ผาทองทุงสง จํากัด และ บริษัท ผาทอง 24 จํากัด กลุมตัวอยางจํานวน 215 คนโดยใชแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1994) ไดแก 1) ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา 4) ดานการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ผลการวิจัยพบวา ดานการมีอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการ

กระตุนทางปญญา ตามลําดับ ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนางานมีความสัมพันธทางบวกกับผลปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 บุญรัตน  บัว เกตุ  (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํ าของผูบริหารกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานทางหลวงท่ี 13 กลุมตัวอยางจํานวน 312 คน  

โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของ Blake and Mouton 5 ดาน ไดแก 1) ภาวะผูนําแบบเนนงาน 

2) ภาวะผูนําแบบเนนคน 3) ภาวะผูนําแบบปลอยปละละเลย 4) ภาวะผูนําแบบประนีประนอม 5) 

ภาวะผูนําแบบทีมงานและแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Granholm 11 ดาน 

ไดแก 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน 3) ความรูและทักษะในงาน 4) ความเชื่อถือและความไววางใจ

ได 5) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 6) ทัศนคติ 7) การสื่อสาร 8) การปรับตัว 9) การตัดสินใจ 10) 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 11) การควบคุมดูแล ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี
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ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตองาน มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน สามารถ

ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ ปริมาณงานท่ีปฏิบัติเหมาะสม และมี

คุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทดลองหาวิธีการใหม ๆ ในการทํางาน และเรียนรูวิธีการใหม ๆ  

ในการทํางานไดอยางรวดเร็ว สามารถวิเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง นอกจากนี้

ยังสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได ภาวะผูนําแบบเนนคน ทีมงาน และเนนงานมีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แตภาวะ

ผูนําแบบปลอยปละละเลยมีความสัมพันธผกผันกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 สิริกัญญา เทิดสุเรนทร (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการกายภาพบําบัดโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปเขตบริการ

สุขภาพท่ี 4 และ 5 กลุมตัวอยางจํานวน 113 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของ Bass & Avolio (1990) ไดแก 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 2) การกระตุนทางปญญา 3) การ

คํานึงถึงปจเจกบุคคล 4) การสรางแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับ

ต่ํากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการกายภาพบําบัดอยางมีนัยสําคัญนการสถิติ (r=0.317, p < 

0.001) 

 ทิพวัลย พันธจันทึก (2558) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรม

องคการท่ีมีผลตอการดําเนินงานขององคการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5 กลุมตัวอยาง

จํานวน 325 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1986) ไดแก 1) ดาน

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนการใชปญญา 

4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอผลการดําเนินงาน ท่ีมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สายไหม ดาบทอง (2558) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุมตัวอยางจํานวน 346 คน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1994) ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสราง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การวิจัยพบวา ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสูงท่ีสุด และดานการคํานึงถึงความ
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เปนปจเจกบุคคลต่ําท่ีสุด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกใน

ระดับต่ํากับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 

  ปริยากร บุญญา (2559) ศึกษาความสุขในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ

ในการทํางานของ Millet (1954) ไดแก 1) การใหบริการอยางเทาเทียม 2) การใหบริการอยาง

รวดเร็วและทันเวลา 3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการอยางกาวหนา ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยรวมอยูในระดับสูง รายดานพบวา 

คาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานท้ัง 3 ดาน อยูในระดับสูง เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 

ดานการใหบริการอยางกาวหนามากท่ีสุด รองลงมาคือดานการใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา 

ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกันและคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางจํานวน 1 ดาน คือ ดาน

การใหบริการอยางเพียงพอ และพบวาประสิทธิภาพในการทํางาน = 2.434 + 0.0475 (ความสุขใน

การทํางาน) + 0.2986 (การสนับสนุนทางสังคม) โดยสมการนี้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลไดรอยละ 18.3 

 ประพันธ ชัยกิจอุราใจ (2560) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

องคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมคม โดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Peterson & 

Plowman (1953) ไดแก 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลาในการปฏิบัติงาน 4) คาใชจาย 

ผลการวิจัยพบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว และความเก่ียวของ

สัมพันธกับสังคมมีผลตอความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการพัฒนา

ความสามารถของบุคคลการบูรณาการดานสังคม ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว

และความเก่ียวของสัมพันธกับสังคมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการ

ดานการคงอยูมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 อัครเดช ไมจันทร (2560) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก 1) ปริมาณการผลิต 2) คุณภาพงาน 3) ความรวดเร็วในการ

ทํางาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ัง 3 ดานอยูในระดับการปฏิบัติมาก เม่ือ

พิจารณาแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานไดแก ความรวดเร็วในการทํางาน รองลงมาคุณภาพ

งาน และปริมาณการผลิต 
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 7.2 การวิจัยในตางประเทศ 

 ลูซเซียรและแอชชัว (Lussier and Achua, 2000, p. 376) ไดทําการศึกษาลักษณะ  

ของผูนํา จากกลุมตัวอยางท่ีหลากหลาย พบวาผูนําแบบบารมี มีลักษณะท่ีสําคัญ 10 ประการ ดังนี้  

1. มีวิสัยทัศน (Visionary)  2. มีทักษะการสื่อสารท่ียอดเยียม (Superb communication skills)  

3. มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีจริยธรรม (Self-Confidence and moral  conviction)  

4. มีความสามารถท่ีจะดลบันดาลใจใหคนไววางใจ (Ability to inspire trust) 5. มีความกลาท่ีจะ

เสี่ยง (High risk orientation) 6. มีการแสดงใหเห็นถึงพลังและการแสดงออกท่ีเขมแข็ง (High 

energy and  action orientation) 7. มีความสัมพันธกับอํานาจ (Relational power base)  

8. มีการขัดแยงภายในตนเองนอยมาก (Minimum of internal conflict)  9. มีการเสริมสรางพลัง

ใหกับผูอ่ืน (Empowering others) 10. มีการสงเสริมภาพลักษณของตนเอง (Self-Promoting 

personality) 

 เทรวิโน (Treviño, 2003) พบวา ผูนําเชิงจริยธรรม ใชตัวแปรแบบภาวะผูนําแบบ

แลกเปลี่ยนปนกับตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน ตัวแปรการตั้งมาตรฐาน การประเมินการ

ทํางาน และตัวแปรการลงโทษ และการใหรางวัลเพ่ือประเมินดานความรับผิดชอบของผูตาม ดังนั้น 

หากจะพูดใหดีท่ีสุดก็คือ มันมีบางสวนของตัวแปรบางตัวท่ีเหลื่อมล้ํากันอยูระหวางภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงกับความมีจริยธรรมของผูนํา ดังนั้นผูบริหารเชิงจริยธรรมจึงชอบท่ีจะใชท้ังภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเพ่ือเปนวิธีการใชอิทธิพลใหเกิดพฤติกรรมจริยธรรม ท่ีดี

ของผูตาม 

 Kanungo & Mendonca, (1996), p.73 ยังบอกวาหากใชตัวแปรการมีอิทธิพลของ ผูนํา

แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนทําใหคุณธรรมระดับสูงของผูตามถูกทําลาย เพราะเปนการสรางความ

ขุนเคืองใหแกผูตาม และยังไมอาจพิจารณาวาเปนกระบวนการสรางคุณธรรมทางสังคมศาสตร 

อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นอยูวา การเสนอความสัมพันธระหวางตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ หรือความสัมพันธระหวางความมีจริยธรรมกับความไมมีจริยธรรมของ 

ผูนํายังไมชัดเจนเสียทีเดียว เชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับผูนําแบบใชอํานาจบารมีจะเปนผูนําท่ีไมมี 

จริยธรรม หากเขาใชตัวแปรกระตุนดานความเห็นแกตัวมากกวาความไมเห็นแกตัว และใชอํานาจ

อยางไมเหมาะสม นักวิชาการปจจุบันจึงแยกแยะระหวางความเปนสังคมท่ีมีจริยธรรมกับความเปน

สวนตัวท่ีไมมีจริยธรรมใหชัดเจนในตัวผูนําแบบใชอํานาจบารมีและยังแยกผูนําการเปลี่ยนแปลงแท 

และเทียม 

 Bass (1985, p. 14) แบสสพบวา พฤติกรรมของผูนําในการนํากลุมใหปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งใหไดผลดียิ่งข้ึนหรือใหไดผลเกินความคาดหวัง ผูนําจะตองแสดงความเปนผูนําท้ัง 2 

ลักษณะรวมกัน คือ ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย และความเปนผูนําเชิงปฏิรูป ทิศทางการแสดง
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พฤติกรรมความเปนผูนําจะออกมาในสัดสวนของความเปนผูนําเชิงปฏิรูปหรือชวงเปาหมายมากนอย

เพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ 1) สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม 

วัฒนธรรม และประเพณีของแตละทองถ่ิน 2) สิ่งแวดลอมภายในองคการ ไดแก งาน เพ่ือนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองคการ 3) คุณลักษณะสวนตัวของผูนําเอง ไดแก 

บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความสนใจของแตละบุคคล 

 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูปตามแนวคิดของแบสส คือ การท่ีผูนําใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกผู

ตามเพ่ือใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในระดับท่ีสูงข้ึน ผูนําสามารถทําใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจ

ในการทํางาน และพยายามท่ีจะทํางานใหไดมากกวาท่ีคาดหวังไว ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป

ประกอบดวย 1) บุคลิกภาพท่ีนานับถือ (Charisma)  2 )  การยอมรับคว ามแตกต า งของบุ คคล 

(Individualized Consideration) 3) การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectual Stimulation) 

 นอกจากนี้แบสสไดกลาวถึงภาวะผูนําเชิงปฏิรูปวา เปนผูกระตุนใหผูตามมีความตองการ

และมีความพึงพอใจมากกวาท่ีมีอยู โดยใชระดับความตองการของมาสโลว (Maslow) ในการกระตุน

ใหผูตามเกิดความตองการท่ีสูงข้ึนดังนี้ 1) ทําใหผูตามหนักถึงความตองการ  มีความสํานึกใน

ความสําคัญและคุณคาของจุดหมายและวิธีท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย 2) ใหคํานึงถึงผลประโยชน

ของทีมองคการ และนโยบาย มากกวาผลประโยชนสวนตน 3) ยกระดับความตองการของมาสโลว

และอันเดอรเฟอร (Maslow and Alderfer) หรือทําใหผูตามเกิดความจําเปนและตองการท่ีสูงข้ึน  

 Bass and Avolio (1991) อางถึงใน รัตติภรณ จงวิศาล (2543, หนา 22-24) เสนอโมเดล

ภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบโดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามแบบท่ีเคยเสนอใน ค.ศ. 

1985 กลาววา ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) เปนกระบวนการท่ีผูนํามี

อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง 

เพ่ือมุงไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคมซ่ึงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผู

ตามนี้จะกระทําโดยองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ท่ีเรียกวา“4I” (Four I’s) คือ 1) การ

สรางบารมี หรือการมีอิทธิพลท่ีเปนอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma Leadership : H 

or CL) หมายถึง ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําเปนท่ียกยอง 

เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ผูตามจะ

พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนํา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง

คุณลักษณะนี้คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอ

มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทํา

ในสิ่ง ท่ีถูกตอง ผูนําจะเปนผู มี ศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพ่ือ

ผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุม ผูนํา

จะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนว
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แนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยม ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจ

ของผูตาม รวมท้ังทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมี

จุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจ ชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมาย

ท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบพฤติกรรมผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและ

ความเคารพในตนเอง ผูนําจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีของ

องคการได 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผูนําจะ

ประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย

และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนํากระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึง

ความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ี

งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะสรางการอุทิศตัว

หรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความ

ตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตน

เพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนเองตอเปาหมาย

ระยะยาว บอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและ

การกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และ

กระตุนใหจัดการแกปญหาท่ีตนเองเผชิญอยูได สวนการกระตุนทางปญญา ชวยใหผูตามจัดการกับ

อุปสรรคของตนเองและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 3) การกระตุนเชาวปญญา (Intellectual 

Stimulation : IS) หมายถึง ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม 

ทําใหเกิดสิ่งใหมและการสรางสรรคโดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีการตั้งสมมติฐานและการเปลี่ยนกรอบการมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกา 

ๆ ดวยวิธีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและ

การหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนํามี

การกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล ไมวิจารณความคิดของผูตามแมวาจะแตกตางไปจาก

ความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งทาทาย และเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะ

แกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหา

จะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือ

รวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคนผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของ

ตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญในการพัฒนาความสามารถ

ของผูตาม เพ่ือใหตระหนักเขาใจและแกปญหาดวยตนเอง 4) การคํานึงถึงเอกบุคคล (Individualized 

Consideration) ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําในการดูแลเอาใจใสผูตาม
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เปนรายบุคคล ทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคชและเปนท่ีปรึกษาของผูตามแตละ

คน ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละ

บุคคล ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอ

ผูตามโดยใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ ผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานท่ี

เครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางท่ีมากกวา ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทางและมีการจัดการ

ดวยการเดินดูรอบ ๆ มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล 

เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังคนมากกวาเปนผูปฏิบัติงาน หรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการ

ฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีทาทาย

ความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนําการสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการ

ทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไมโดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 

 การสนทนากลุม (focus group) เปนรูปแบบการสอบถามบุคคลในกลุมเพ่ือใหไดมาถึง

ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือทัศนคติ ตอสินคา บริการ หรือแนวคิด โดยคําถามจะถูกถามในรูปแบบ

ของการปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นไดอยาง

อิสระระหวางผูรวมวิจัยหรือผูเขารวมดวยกันเอง โดยในขณะเดียวกันผูสนทนาไดทําการจดบันทึกการ

สนทนาท่ีเกิดข้ึน การสนทนากลุมจําเปนตองคัดเลือกลุมอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีสอดคลอง

กับความตองการ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูนําแบบบารมีควรมีลักษณะ

พฤติกรรมท่ีสําคัญ คือ การมีวิสัยทัศนท่ีโดดเดน การมีลักษณะท่ีกอใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจ มี

ภาพลักษณท่ีดีในการแสดงออกและ บุคลิกภาพ รวมถึงการตื่นตัวกลาท่ีจะเสี่ยง มีความยุติธรรม และ

มีจริยธรรม พฤติกรรมหลักๆ เหลานี้ควรจะเกิดข้ึนในตัวของผูนําท่ีมีบารมี ซ่ึงจะเกิดการยอมรับจากผู

ตามสงผลใหการ ดําเนินการตาง ๆ ขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ใช

ลักษณะภาวะผูนําแบบบารมีตามการศึกษาของ เฮาส และ คณะ (House et al., 2001) ท่ีไดจําแนก

ลักษณะและแนวทางในการสรางภาวะผูนําแบบบารมีของ ผูนําออกเปน 11 ดานคือ 1) มีวิสัยทัศน 2) 

มีความสามารถในการตดัสินใจ 3) แสดงความม่ันใจในตนเอง 4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ 5) มีการ

กําหนดหนาท่ี ท่ีชัดเจน 6) มีความม่ันใจในตัวผูใตบังคับบัญชา 7) การเปนแรงบนัดาลใจ 8) การ

กระตุนใหใชสติปญญา 9) มีความยุติธรรม 10) การยึดถือหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 11) การมี

มนุษยธรรม  
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2.8 สรุป 

   

  ผูวิจัยมีความเห็นวา มีความเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะทําการวิจัยแบบผสมเรื่อง รูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือ

เสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค โดยการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานนี้ และมีประสบการณท้ังทางตรง

และทางออมเก่ียวกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือใหไดแนวทางในการ

พัฒนา และวางแผนปรับปรุงในมุมมอง วิสัยทัศนของผูบริหารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา ผูวิจัยได

กําหนดองคประกอบเพ่ือการวิจัย เปน 11 องคประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน 2) มีความสามารถในการ

ตดัสินใจ 3) แสดงความม่ันใจในตนเอง 4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ 5) มีการกําหนดหนาท่ี ท่ีชัดเจน 

6) มีความม่ันใจในตัวผูใตบังคับบัญชา 7) การเปนแรงบนัดาลใจ 8) การกระตุนใหใชสติปญญา 9) มี

ความยุติธรรม 10) การยึดถือหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 11) การมีมนุษยธรรม ไดเปนแนวทางให

ผูบริหารสถานศึกษานําไปพิจารณาปรับใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือรูปแบบท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาเปน

รูปแบบท่ีมีความเปนไปไดคอนขางสูงโดยปจจัยแวดลอม ในปจจุบันสามารถอางอิงใหเกิดผลไดใน

รูปแบบได สามารถเห็นผลไดโดยชัดเจนเพ่ือเปนฐานของการพัฒนางานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี  ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ไดเปนแนวทางใหผูบริหาร

ปฏิบัติไดเหมาะสมตอไป 

   



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ท้ังเชิงปริมาณ

ใชกระบวนการเชิงวิเคราะหโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 3. เพ่ือประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดแบงระยะการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้  

 ระยะท่ี 1  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 ระยะท่ี 3 ประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

ระยะท่ี 1 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค 
 

 ระยะท่ี 1 ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัย จัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบ 

ตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย เริ่มตนดวยการศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29              

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค โดยการดําเนินการดังนี้  

 1.1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของตาง ๆ กับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากตํารา 

แหลงความรูหองสมุดของสถาบันการศึกษา และงานวิจัยตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สื่อขอมูลจากอินเตอรเน็ต และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมไดองคประกอบท้ังหมด 11 องคประกอบ ไดแก 1) ดานมี

วิสัยทัศน (Visionary)  2) ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  3) ดานแสดงความเชื่อม่ัน

ในตนเอง (Show Self-confidence)  4) ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 
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5) ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification)  6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา 

(Follower Confidence) 7) ดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)  8) ดานการกระตุนใหใช

สติปญญา (Intellectually stimulating)  9) ดานความยุติธรรม (Fair)  10) ดานการยึดหลัก

คุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)  11) ดานการมีมนุษยธรรม (Humane) 

 1.2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา             

ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยไดสัมภาษณผูอํานวยการ / ผูบริหาร ท้ังอดีตและปจจุบัน

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 โดยใชแบบสัมภาษณ (ดูในภาคผนวก ก) 

 1.3 การกําหนดผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดแบงเปน 3 กลุม จํานวน 10 รูป/คน 

 ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหนาท่ีท้ังทางตรง และทางออม 
ในและนอกเขตโรงเรียนพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (รายชื่อและรูปภาพการสัมภาษณ                
ดูในภาคผนวก ข)  
 1.4 การสัมภาษณ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยไดทําหนังสือ            
ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนการสัมภาษณแบบ
ก่ึงโครงสรางโดยมีกรอบสัมภาษณท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ดังตอไปนี้ 1) ดานมีวิสัยทัศน  2) 
ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ 3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง 4) ดานมุงเนนผลการ
ปฏิบัติการ 5) ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน 6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา 7) ดานการ
เปนแรงบันดาลใจ  8) ดานการกระตุนใหใชสติปญญา 9) ดานความยุติธรรม 10) ดานการยึดหลัก
คุณธรรมและซ่ือสัตย และ 11) ดานการมีมนุษยธรรม ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณทุก รูป/คน           
ดวยตนเอง พรอมจดบันทึก ใชเทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ โดยไดรับอนุญาตจากผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ  

 ระยะเวลาในการสัมภาษณแตละทานแตกตางกันตั้งแต 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง  

 การดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยไดใหความสําคัญตอการเตรียมตัวของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
(Preparing subjects) โดยมีการติดตอลวงหนา มีการอธิบายถึงจุดมุงหมาย ข้ันตอน และระเบียบวิธี
วิจัย เวลาท่ีจะใชรวมถึงย้ําใหเห็นความสําคัญของการวิจัย วามีจุดมุงหมาย และประโยชนอยางไรตอ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 โดยไดแนบเอกสารเคาโครง 
ดุษฎีนิพนธ บทท่ี 1-3 และแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง สงไปใหผูเชี่ยวชาญศึกษากอนวันสัมภาษณ
ประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญแตละทานทําความเขาใจใหมีเวลาลวงหนา ซ่ึงเปน
ประโยชนตอผูวิจัยในเวลาท่ีไปพบเพ่ือสัมภาษณ โดยไมตองใชเวลาในการสัมภาษณท่ียาวนาน               
ไดรวมกันเขียนและบันทึกเสียงบทสัมภาษณ (Protocol) โดยการสัมภาษณไดขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 
ไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว 10 รูป/คน รวมเวลาท่ีใชในการสัมภาษณ 15 วัน  
 ขอมูลจากการสัมภาษณครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูล
องคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ตามความคิดของผูให
สัมภาษณ 

 ในระยะท่ี 1 ไดนําเสนอข้ันตอนสรุป ดังภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

   

 2.1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

  1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Sources) งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรในงานวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบ

แนวความคิดในการวิจัยและความหมายของตัวแปรใหตรงตามแนวคิดทฤษฎี   

เริ่มตน 

    1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแบบบารมี รูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสราง

การบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

    1.3 การกําหนดผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 รูป/คน 

    1.4 การสัมภาษณภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

    1.2 สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางภาวะผูนําแบบบารมี รูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสราง

การบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
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  2)  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาถึงภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

  3)  การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการสังเคราะหและ

พัฒนา ขอคําถามจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  4)  นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีเสร็จเสนอตอท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธเพ่ือขอคําแนะนํา 

และตรวจสอบในเบื้องตนวาแบบสอบถามครอบคลุมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานวิจัย

หรือไม สํานวนภาษาท่ีใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

  5)  นําแบบสอบถามไปใหผูเชียวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 5 คน และ
นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแลวไปทําการทดลองใช (Try Out) กับกลุม
ทดลองซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางของงานวิจัยในครั้ งนี้  แต มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง                    
ท่ีทําการศึกษา จํานวน 30 คน ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
  6)  คํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) มีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ตั้งแต 0.70 ข้ึนไป ถือวา
แบบสอบถามนั้นมีความเชื่อม่ัน (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และ อัจฉรา ชํานิประศาสน, 2545 อางถึงใน 
ประพันธ ชัยกิจอุราใจ, 2561) มีคาคําเชื่อม่ันระหวาง 0.66 - 1.00 

 2.2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

  1)  แบบสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 10 รูป/คน ตามวัตถุประสงคขอท่ีหนึ่ง 

  2)  แบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร จํานวนท้ังสิ้น 

81 โรงเรียน ประชากร จํานวน 4,532 คน ไดขนาดตัวอยาง 368 คน ตามวัตถุประสงคขอท่ีสอง   

  3)  แบบประเมินและรับรอง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน และ

การสนทนากลุม (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ตามวัตถุประสงคขอท่ีสาม   

  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) 5 ระดับของลิเคริ์ท (Likert’s rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ดังนี้  

  5 หมายถึง    มีภาวะผูนําแบบบารมี มากท่ีสุด 

  4 หมายถึง    มีภาวะผูนําแบบบารมี มาก   

  3 หมายถึง    มีภาวะผูนําแบบบารมี ปานกลาง   

  2 หมายถึง    มีภาวะผูนําแบบบารมี นอย   

  1 หมายถึง    มีภาวะผูนําแบบบารมี นอยท่ีสุด 
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  กําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้ 

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําแบบบารมี มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง มีภาวะผูนําแบบบารมี มาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง มีภาวะผูนําแบบบารมี ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง มีภาวะผูนําแบบบารมี นอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง มีภาวะผูนําแบบบารมี นอยท่ีสุด 
 

 2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากร (Population) 

  ประชากรในสถานศึกษาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากร ในเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มีจํานวนท้ังสิ้น 81 โรงเรียน (ภาคผนวก จ)   

มีประชากรท่ีอยูในกลุมศึกษาวิจัยท้ังสิ้น 4,532 คน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนา

สวน/หัวหนากลุม (ระดับชํานาญการพิเศษ/ระดับชํานาญการ) หัวหนางาน (ระดับชํานาญการ/ระดับ

ชํานาญงาน) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ัวไป (ลูกจาง/พนักงานราชการ) แบงได ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 

ท่ี ขนาด 

สถานศึกษา 

ประชากร 

สถานศึกษา 

กลุมตัวอยาง 

สถานศึกษา 

ผูบริหาร หัวหนางาน 

สถานศึกษา 

ครู/หัวหนา 

กลุมสารระ 

1 ใหญพิเศษ 1,861 152 30 50 72 

2 ใหญ 1,616 131 20 45 66 

3 กลาง 1,055 85 15 22 48 

รวม 4,532 368 65 117 186 

รวม 368 
 

 

  ผูวิจัยใชการคํานวณของกลุมตัวอยาง ไดขนาดตัวอยาง 368 คน 

  2) วิธีการสุมตัวอยาง (Stratified Random Sampling)   

   ผูศึกษาไดออกแบบมาเพ่ือทําการเก็บขอมูลในภาคสนาม (Field Data 

Collection) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตัวอยางมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  

Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีไดจัดเตรียมไว

ไปทําการจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรของโรงเรียน  จํานวน 368 คน 

 



110 
 

 2.4  การรวบรวมขอมูล  

  เก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

29 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) นําหนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสงทางไปรษณีย             

ไปดวยตนเอง และคิวอารโคด การขออนุเคราะหดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากร ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จํานวน 368 คน 

  2)  ดําเนินงานตามระบบและสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 โดยกําหนดวัน เวลา ในการรับแบบสอบถามกลับคืนในเวลา 30 วัน 

  3)  ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีรับคืนเพ่ือความถูกตองของขอมูลท่ีจะนําไปใชในการ

วิเคราะหขอมูลและนําขอมูลท้ังหมดเพ่ือไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 2.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  การวิจัยครั้งนี้ มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซ่ึง

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

  สถิติท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ 

  1)  คาเฉลี่ย (Mean)  

  2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ในระยะท่ี 2 นี้ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังภาพท่ี 3.2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต 

 พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

สรุปตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

พัฒนาเครื่องมือวิจัยโดยสรางแบบสอบถามตามกรอบ วัตถุประสงคการวิจัย 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

ทดลองใชเครื่องมือ (Tryout) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหสมบูรณ และดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน 
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ระยะท่ี 3 ประเมินและรับรอง รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 3.1 นําผลการวิเคราะหขอมูล 

  จากการวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 ในระยะท่ี 3 นี้เปนการนําผลสรุปจากการไดองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาคเปนตนรางเพ่ือนํามาใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิประเมิน/รับรอง โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินการดังภาพท่ี 3.3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนในการประเมิน/รับรองรูปแบบการภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา 

 ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา 

 แบบเสมอภาค 

 

 

ประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

โดยวิธีการ Focus Group ดวยผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน 
 

กําหนดเกณฑการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

สรางแบบประเมิน/รับรอง สําหรับตรวจประเด็นตามเกณฑท่ีกําหนด 

ประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

โดยสรางแบบประเมินความคิดเห็นแบบมีโครงสราง (structure interview) เก่ียวกับ

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน และขอวิจารณ

อ่ืน ๆ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 23 คน 
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 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปได ดังแผนภูมิท่ี 3.4 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4  ข้ันตอนการวิจัย 

ระยะท่ี 1  

ศึกษารูปแบบ 

การศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักฐานขอมูลและ

งานวิจัยที่เกีย่วของทั้งในและตางประเทศ 

(documentary analysis) 
ตัวแปรองคประกอบรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 29 เพื่อ

เสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค  

จัดทําแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิในเชิงลึก (in-depth interview) 

โดยใชแบบสอบถามกึ่งโครงสราง (semi-

unstructured interview) 

ระยะท่ี 3  

ประเมินและรับรอง 

- ผูเชี่ยวชาญประเมินและรับรอง 23 คน 

- ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิประเมินและรับรอง 

  ดวยวธิีการสนทนากลุม (Focus Group) 7 คน 

 

รูปแบบภาวะผูนาํแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

29 เพื่อเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค  

ขั้นตอน วธีิดาํเนินการวจิยั ผลลพัธ์ 

ระยะท่ี 2  

พัฒนารูปแบบ 

จัดทําเคร่ืองมือวิจัยโดยการสราง

แบบสอบถาม (questionnaire) 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

- นําเครือ่งมอืที่ไดไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC: Index of Item-Objective Congruence) 

- นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) และ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

รวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

-  วิเคราะหองคประกอบหลัก   

(exploratory factor analysis) 
 

ยกรางรูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29  เพือ่

เสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค         
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สรุป 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

องคประกอบ 11 องคประกอบ ดังนี้  1) ดานมีวิสัยทัศน (Visionary) 2) ดานมีความสามารถในการ

ตัดสินใจ (Decisive)  3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)  4) ดานมุงเนน

ผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 5) ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role 

Clarification)  6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower Confidence)  7) ดานการเปน

แรงบันดาลใจ (Inspiration) 8) ดานการกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 9) 

ดานความยุติธรรม (Fair) 10) ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)  และ 11) ดานการมี

มนุษยธรรม (Humane) 

  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค มีวัตถุประสงคการ

วิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 2) พัฒนา

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนํา

แบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสราง

การบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

  สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแบบบารมี

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค  

  สวนท่ี 2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

องคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

  สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

  สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis 

: EFA) ดวยวิธีการสกัดปจจัย (principle component analysis : PCA)  

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
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 การกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล

ท่ีนําเสนอในบทท่ี 4 นี้ ผูวิจัยกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และผลการ

วิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจะนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจัย 

 สัญลักษณของโมเดลเชิงสาเหตุ 

 

 

 

 สัญลักษณท่ีใชแทนคาสถิติ 

N หมายถึง จํานวนกลุมประชากร 

X  หมายถึง คาเฉลี่ย 

S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

χ
2 หมายถึง คาสถิติไค-สแควร (chi - square) 

λ  หมายถึง น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (factor loading) 

e หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบงชี้ 

P หมายถึง คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

df หมายถึง คาองศาอิสระ 

R2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (คาสัมประสิทธิ์การทํานาย) 

** หมายถึง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

CMIN/DF หมายถึง คาไค-สแควรสัมพันธ (Relative Chi-Square) 0.05 

CFI หมายถึง ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index) 

GFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 

AGFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit 

Index) 

RMSEA หมายถึง ดัชนีรากท่ีสองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา 

(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMR หมายถึง ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือ รากท่ีสอง

ของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Root Mean Square 

แทน   องคประกอบยอยหรือตัวแปรท่ีสังเกตได 

แทน   องคประกอบหลักหรือตัวแปรแฝง 

แทน   ตัวแปรความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

แทน   ตัวแปรมีความสัมพันธกัน 
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Residual) 

NFI หมายถึง ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed fit index) 

IFI หมายถึง ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (Incremental fit 

index) 

CFA หมายถึง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

C.R. หมายถึง คาความเท่ียงเชิงโครงสราง (Construct Reliability) 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 สวนท่ี 1 ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแบบบารมี

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค ซ่ึงผูวิจัยจะใชคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบบารมีตามแนวคิดของ House 

et al. (2001) โดยทําการศึกษาคุณลักษณะของผูนําแบบบารมี 11 ดาน ดังนี้ 

   1.  มีวิสัยทัศน (Visionary) 

   2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  

   3.  แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 

   4.  มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 

   5. มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification) 

   6.  มีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower confidence) 

   7.  การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

   8. การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

   9.  ความยุติธรรม (Fair) 

   10.  การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) 

   11.  การมีมนุษยธรรม (Humane) 

 ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย

องคประกอบหลัก 11 องคประกอบหลัก 1) ดานมีวิสัยทัศน 2) ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ  

3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง 4) ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ 5) ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ี

ชัดเจน  6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา 7) ดานการเปนแรงบันดาลใจ  8) ดานการกระตุนให

ใชสติปญญา  9) ดานความยุติธรรม 10) ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 11) ดานการมี

มนุษยธรรม ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 องคประกอบหลัก นิยาม และตัวแปรองคประกอบ 

องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

1. ดาน 

มีวิสัยทัศน 

(Visionary) 

การมองภาพแนวโนม

ของผูบริหารและ 

บุคลาการในองคกร 

กําหนดจุดหมาย

ปลายทางท่ีเชื่อมโยง

กับภารกิจ คานิยม 

และความเชื่อเขา

ดวยกัน 

1.1 มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาประสงค ผลผลิต หลักของสถานศึกษา 

1.2 วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและ

มีความเปนไปได 

1.3 ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตน

สังกัดกําหนดใหดําเนินการ 

1.4 สอดรับกับนโยบายเปาหมาย และตัวชี้วัดของตน

สังกัด 

1.5 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา

ท่ีตองดําเนินการ 

1.6 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของสถานศึกษามี

ความ สอดคลองสัมพันธกัน 

1.7 ทบทวน/ปรับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กล

ยุทธใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

1.8 วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความ

คาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจน 

1.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ

ของแตละบุคคลของผูใตบังคับบัญชา 

1.10 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของ

สถานศึกษา 

1.11 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปน

ระยะเวลา 5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

1.12 ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสู

ความเปนจริง 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

2. ดานมี

ความสามารถใน

การตัดสินใจ 

(Decisive) 

ความสามารถในการ

วิเคราะห

องคประกอบตาง ๆ 

อยางมีเหตุมีผล เพ่ือ

เลือกแนวปฏิบัติท่ี

ถูกตองเหมาะสม 

 

2.1 แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความ

คิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 

2.2 เปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชา

ดวยเหตุผลและเปนธรรม 

2.3 มีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไว 

2.4 มีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดาน

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.5 ปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ี

พัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 

2.6 ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

2.7 มีความจริงใจในการตัดสินใจในการแกไขปญหา 

ทุกสถานการณดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

2.8 กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.9 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้ง

คณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 

2.10 ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ

ภาคภูมิใจและศรัทธาในตัวผูบริหาร 

3. ดานแสดงความ

เชื่อม่ันในตนเอง 

(Show Self-

confidence) 

ความสามารถในการ

ตัดสินใจดวยความ

ม่ันใจ กลาแสดงออกมี

ความพยายามท่ีจะ

บรรลเุปาหมายสูงโดย

มองวาอุปสรรคเปน

เรื่องทาทาย 

3.1 ใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชา

ไดอยางสมํ่าเสมอ 

3.2 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรน

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

3.3 ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเอง

กับผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 



119 
 

องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  3.4 ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา

อยางเสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ 

3.5 แสดงและสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

3.6 สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณ

วิกฤตและเกิดปญหา 

3.7 สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับ

ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอและเสมอภาค 

3.8 ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบ

งายไมถือตนวาเปนใหญ 

3.9 สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณท่ี

มีการทําผิดพลาดของผูใตบังคับบัญชา 

3.10 แกไขปญหาดวยความม่ันใจในตนเองและม่ันใจ 

ในตัวผูรวมงานไดดีใหเกียรติกันเสมอ 

3.11 สํารวจแนวคิดและการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3.12 บุคลากรสามารถปรับความคิดความเชื่อม่ันและ

คานิยม3.13 สวนตัวใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

3.14 มีความเชื่อม่ันในตนเองในดานท่ีเหมาะสม

ถูกตองมีความนาเชื่อถือ และศรัทธา 

4. ดานมุงเนนผล

การปฏิบัติการ 

(Performance 

Oriented) 

วิธีการบริหารท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
หรือผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก 
โดยมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดวย
ตัวชี้วัดอยางเปน 

4.1 แสดงเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

4.2 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับ

นโยบายและเปาหมายของตนสังกัด 

4.3 มีผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) กําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จชัดเจน 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

 รูปธรรมเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4.4 การทํางานสอดคลองกับคานิยมท่ีแสดงออก 

ในดานเหมาะสมถูกตอง 

4.5 มอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจ

ของแตละบุคคล 

4.6 สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา พัฒนาตนเองในดาน

การ ศึกษา อบรมสัมมนาเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีดีอยาง

ตอเนื่อง 

4.7 ดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow 

chart) หรือเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

4.8 พิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 

4.9 วิเคราะหภารกิจท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติแลวจัด

เรียงลําดับความสําคัญและปฏิบัติไดจริง 

4.10 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามของสถานศึกษา

อยางชัดเจน พรอมเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ

กระทรวง 

4.11 ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.12 สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาได

อยางเปนกันเองไมเยอหยิ่งถือตัว 

4.13 ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือ 

ปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 

4.14 มีระบบการปฏิบัติการท่ีทันสมัย ทันเทคโนโลยี 

สามารถลงมือทํางานไดทันที 

4.15 เนนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

4.16 ปฏิบัติงานเปนทีมไดท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  4.17 ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

4.18 ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแก

ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

5. ดานมีการ

กําหนดหนาท่ีท่ี

ชัดเจน (Role 

Clarification) 

 

การจัดการระบุหนาท่ี

ในการทํางานของ

ตนเอง และ

ผูใตบังคับบัญชา 

5.1 ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ 

5.2 ลักษณะผูนําแบบบารมีกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจนดาน

การคงอยูกับองคการและดานบรรทัดฐาน 

5.3 ผูนําแบบบารมี มีบทบาทดานการแสดงความ

ม่ันใจในตนเองและประสิทธิภาพการทํางาน 

5.4 ผูนําแบบบารมี มีบทบาทท่ีดีในดานกระบวนการ

ทํางานและดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในสถานศึกษา 

5.5 ผูนําแบบบารมีตองมุงเนนผลการปฏิบัติการและ

ประสิทธิภาพการทํางานของทีมบริหาร 

5.6 ผูนําตองมีบทบาทกระบวนการทํางานและ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสถานศึกษา 

5.7 ผูนํามีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพในทํางานของทีมบริหาร 

5.8 ผูนําสามารถเปนแรงบันดาลใจในารทํางานของทีม

บริหาร 

5.9 ผูนําแบบบารมีการกระตุนการใชสติปญญากับการ

รับรูประสิทธิภาพการทํางานของทีมบริหาร 

5.10 ผูนําแบบบารมีการแสดงความม่ันใจตนเองมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหาร 

5.11 ผูนําแบบบารมีการมุงเนนผลการปฏิบัติการมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหาร

และการยอมรับนับถือ 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

6. ดานมีความ

ม่ันใจในตัว

ผูบังคับบัญชา 

(Follower 

Confidence) 

เปนการจัดการซ่ึง

ผูบริหารและ

ผูใตบังคับบัญชา

รวมกันกําหนด

วัตถุประสงค 

มาตรฐาน 

6.1 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการกําหนดหนาท่ีท่ี

ชัดเจนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของ

ทีมบริหาร 

6.2 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจ

มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานบริหาร 

6.3 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานกระตุนการใช

สติปญญามีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน

ของทีมบริหารและยอมรับนับถือ 

6.4 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการแสดงความม่ันใจ

ในตนเองมีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการ 

6.5 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมีความเชื่อม่ันในตัว

ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการรับรู

ประสิทธิภาพการทํางานของทีมบริหาร 

7. ดานการเปน

แรงบันดาลใจ 

(Inspiration) 

การสรางความรูสึกท่ีดี
ในการทํางาน เนนให
ผูใตบังคับบัญชาเห็น

ความสําคัญของการยึด
ม่ันในความเชื่อและ
คานิยม และทําให

ผูใตบังคับบัญชารูวา
พวกเขามีคุณคา 

7.1 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีความเชื่อม่ันใน

ตัวผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ

ทํางานของทีมบริหารดานการยอมรับนับถือ 

7.2 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีความเชื่อม่ันใน

ตัวผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

งานบริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงาน 

7.3 แรงบันดาลใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหารมี

ความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการดานจิตใจ 

7.4 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจ

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของทีมบริหาร 

ดานหัวหนางาน,เพ่ือนรวมงานและรายได 

7.5 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต

เครื่องจักรตาง ๆ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  7.6 วิเคราะห การมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถานศึกษาการมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาและการประชาสัมพันธ 

7.7 ระดมความคิดเรียงลําดับประเด็น แยกเปนจุดแข็ง 

จุดออนของสถานศึกษา 

7.8 จัดเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจท่ีไดพิจารณา

รวมกันแลว เพ่ือแสดงใหเห็นงานหลักดานตาง ๆ 

7.9 ระบุสิ่งท่ีตองดําเนินการนั้น เชื่อมโยงกับเปาหมาย

หรือความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึน จากการ

ดําเนินงานตามแผน กลยุทธ 

7.10 มีการประมาณการรายไดจากงบประมาณรายหัว

นักเรียน/เงินนอกงบประมาณ 

7.11 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/

โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา 

7.12 ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่อง

สวนตัวและการทํางาน 

8. ดานการ

กระตุนใหใช

สติปญญา 

(Intellectually 

stimulating) 

การกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาคิด

แกปญหาดวยตนเอง 

กระตุนใหคิดสิ่งใหม 

ๆ ท่ีดีกวาเดิม 

8.1 ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

ทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 

8.2 ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 

8.3 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือ

ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

สถานศึกษา 

8.4 ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวัง

ของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

8.5 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปน

จุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 

 

 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  8.6 พัฒนาโครงสรางสถานศึกษา ในการใหบริการ 

ดานการศึกษาและคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 

  8.7 พัฒนาดานบุคลากร ไดแก คุณภาพและคุณธรรม 

ของบุคลากรในสถานศึกษา 

8.8 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก ความ

พอเพียง ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน การระดม

ทรัพยากร และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา 

8.9 วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

สถานศึกษาวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

บริบทและสภาวะแวดลอม 

8.10 วิเคราะหทบทวนภารกิจหลัก อํานาจหนาท่ีใน

ปจจุบันของสถานศึกษา แลวกําหนดภารกิจท่ีคาดหวัง 

8.11 ระดมความคิดของผูมีสวนรวม โดยให

รายละเอียดเก่ียวกับการบริการและผลผลิตหลักท่ี

สถานศึกษาจะพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

วิสัยทัศน 

8.12 สรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูมีสวน

รวมในการวางแผนของสถานศึกษา 

8.13 มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยน

ความรู เพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวย

วิธีท่ีหลากหลาย 

8.14 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม

ความสามารถและทักษะของแตละบุคคล 

8.15 สามารถสรางบรรยากาศการทํางานใหเกิดความ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกันท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

 
 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 



125 
 

องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  8.16 สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับ

บุคลากรยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 

8.17 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง

ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 

  8.18 ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความรู 

ความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคลและ

ระหวางสถานศึกษา 

8.19 ผูบริหาร อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําให

ความชวยเหลือ สนับสนุน วิธกีารทํางานของผูรวมงาน 

8.20 ผูบริหารทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง ครูผูแนะนํา และฝก 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน 

8.21 ผูบริหารกลาวคํายกยอง ชมเชยในความสามารถ

ของผูรวมงานเม่ือปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 

8.22 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานเกิดความม่ันใจใน

ตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติ และ

คอยใหคําแนะนํา 

8.23 ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลท้ังในดานเพศและวัยของ

แตละบุคคล 

8.24 ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลท้ังในดานความรูและ
ความสามารถของแตละบุคคล 

8.25 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศนความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ของการเปนผูนําในการปฏิบัติงานใน
การสรางบารมี 

8.26 ผูบริหารประพฤติตนเปนท่ีนาชื่นชม นาเคารพ 
นับถือ และศรัทธาแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไปในการ
สรางบารมี 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  8.27 ผูบริหารมีลักษณะเปนมิตรมีไมตรีเปดใจกวาง 
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรวมงานใน
การสรางบารมี 

8.28 ผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
ไมใชอํานาจเพ่ือประโยชนสวนตนในการสรางบารมี 

8.29 ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี 

ภาคภูมิใจ เต็มใจ รวมใจ เม่ือไดปฏิบัติงานรวมกันใน

การสรางบารมี 

9. ดานความ

ยุติธรรม (Fair) 

การมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 

อยางยุติธรรม รวมท้ัง
การชมเชยและให

รางวัลอยางเหมาะสม 

9.1 ผูบริหารมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษา 

ไปสูเปาหมายท่ีดีกวาในการสรางบารมี 

9.2 ผูบริหารสามารถพูดใหเห็นวาความไววางใจซ่ึงกัน

และกัน สามารถชวยใหเอาชนะปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

ได ในการสรางบารมี 

9.3 ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 

9.4 ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตได

ผลงานมาก 

10. ดานการยึด

หลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตย 

(Integrity) 

การยึดม่ันในความ

ถูกตองความเปน

ธรรม มีจริยธรรม 

ปฏิบัติตนอยาง

นาเชื่อถือ 

10.1 ลักษณะผูนํามีความยุติธรรม และสรางแรงจูงใจ

ในการทํางาน ยอมรับนับถือและความรับผิดชอบ 

10.2 ลักษณะผูนํามีความยุติธรรมมีความความพึง

พอใจในงานบริหารงาน, ตอเพ่ือนรวมงาน 

10.3 ผูนํายึดหลักคุณธรรมในการบริหารและการจัดการ

ท่ีด ี

10.4 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนด

นโยบายท่ีดีและนําไปสูผลสําเร็จในสถานศึกษา 

10.5 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการ

มอบหมายงานและแตงตั้งผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  10.6 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 

10.7 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการพูดความ

จริงหรือคําสัตยเปนปกติในสถานศึกษาในสถานศึกษา 

  10.8 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูด

คําหยาบหรือคําไมสุภาพ 

10.9 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวน

การพูดสอเสียดหรือพูดเปนเหตุใหแตกความ สามัคคี 

  10.10 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวน

จากการพูดเพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 

10.11 ลักษณะผูนําท่ีดีตองมีคุณธรรมและซ่ือสัตยมี

แรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารมีการยอมรับนับ

ถือมีความรับผิดชอบ 

10.12 ลักษณะผูนําท่ีดีมีคุณธรรมและซ่ือสัตยมีความ

พึงพอใจในงานบริหารดานหัวหนางาน, เพ่ือนรวมงาน

และดานรายได 

11. ดานการมี

มนุษยธรรม 

(Humane) 

การสรางสัมพันธท่ีดี
กับผูใตบังคับบัญชา  
มีความเสียสละและ
เห็นแกประโยชน

สวนรวม 

11.1 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรมและ

ซ่ือสัตยเปนตัวอยางท่ีดีในดานความซ่ือสัตยสุจริต 

11.2 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม 

และซ่ือสัตยมีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 

11.3 ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดี 

ในสถานศึกษา 

11.4 ผูนํามีมนุษยธรรมเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมในสถานศึกษา 

11.5 ผูนํามีมนุษยธรรมไมเจาเลหตลบตะแลง อําพราง 

หลอกลวงผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
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องคประกอบ

หลัก 

นิยาม ตัวแปรองคประกอบ 

  11.6 ผูนํามีมนุษยธรรมมีการเวนจากการเสพสุราและ

เมรัยอันเปนเหตุใหประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ 

11.7 ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือ

และเปนท่ีศรัทธาของผูรวมงาน 

11.8 ผูนํามีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

รูตัวและแยกแยะไดวาอะไรดี อะไรชั่ว 

11.9 ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความ

ไตรตรองใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความเพียร 

  11.10 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานบริหารและการ

จัดการท่ีดี 

11.11 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบริหารและการ

จัดการท่ีดี 

11.12 เปนผูบริหารท่ีมีจรรยาบรรณของผูบริหารใน

การประกอบการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  

 จากตารางท่ี 4.1  ผลการสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําแบบบารมี พบวา มีจํานวน 

11 องคประกอบ จํานวนตัวแปร 139 ตัวแปร ดังนี้ 1) ดานมีวิสัยทัศน มี 12 ตัวแปร 2) ดานมี

ความสามารถในการตัดสินใจ มี 10 ตัวแปร  3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง มี 14 ตัวแปร   

4) ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ มี 18 ตัวแปร  5) ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน มี 11 ตัวแปร   

6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา มี 5 ตัวแปร 7) ดานการเปนแรงบันดาลใจ มี 12 ตัวแปร   

8) ดานการกระตุนใหใชสติปญญา มี 29 ตัวแปร  9) ดานความยุติธรรม มี 4 ตัวแปร  10) ดานการยึด

หลักคุณธรรมและซ่ือสัตย มี 12 ตัวแปร  11) ดานการมีมนุษยธรรม มี 12 ตัวแปร 

 สวนท่ี 2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
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29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค จํานวน 10 คน พรอมท้ังจากการศึกษา

หลักการ แนวคิดในเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาค 

จากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูท่ีเก่ียวของกับ

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค รวมท้ังหมด 10 คน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญตาม

ตารางไดดังนี ้

ตารางท่ี 4.2 แนวคิดท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี องคประกอบหลัก 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี่ 1
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี่ 2
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี่ 3
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี่ 4
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี่ 5
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี ่6
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี ่7
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี ่8
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี ่9
 

ผูเ้
ชีย่

วช
าญ

คน
ท

ี ่1
0 

1 มีวิสัยทัศน (Visionary)           

2 มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)           

3 แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-

confidence) 

          

4 มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance 

Oriented) 

          

5 มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification)           

6 มีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower 

confidence) 

          

7 การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)           

8 การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually 

stimulating) 

          

9 ความยุติธรรม (Fair)           

10 การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)           

11 การมีมนุษยธรรม (Humane)           
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ตอนท่ี 2  ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ตามความคิดเห็น

ของผู ใหขอมูลซ่ึงเปนผูบริหาร และผู เ ก่ียวของกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค ท่ีเปนกลุมตัวอยางในการรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 368 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมาท้ังสิ้น 368 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนํามาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะหโดยใช

ตารางประกอบคําบรรยายดังนี้ 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค จํานวน 368 คน 
เม่ือแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และประสบการณในตําแหนง
ปจจุบัน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม       

ขอมูลสถานภาพ ความถี่ รอยละ 
เพศ   
     1.  ชาย 127 34.50 
     2.  หญิง 241 65.50 

รวม 368 100.00 

อายุ   
     1.  ต่ํากวา 25 ป 21 5.70 
     2.  25 – 35 ป 176 47.80 
     3.  36 – 45 ป 155 42.10 
     4.  มากกวา 45 ป ข้ึนไป 16 4.30 

รวม 368 100.00 

วุฒิการศึกษา   
     1.  ปริญญาตร ี 255 69.30 
     2.  ปริญญาโท 98 26.60 
     3.  ปริญญาเอก 15 4.10 

รวม 368 100.00 
 

 

(N = 368) 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

ขอมูลสถานภาพ ความถี่ รอยละ 

ต่ําแหนงหนาท่ีปจจุบัน   

      1.  เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา      10 2.70 

     2.  ผูอํานวยการสถาศึกษา 42 11.40 

     3.  หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมในสถานศึกษา 127 34.50 

     4.  ครู/อาจารยผูสอนในสถานศึกษา      189 51.40 

รวม 368 100.00 

ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน   

     1.  ต่ํากวา 5 ป 26 7.10 

     2.  5 – 10 ป 163 44.30 

     3.  11 – 15 ป 148 40.20 

     4.  15 ป ข้ึนไป 31 8.40 

รวม 368 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนผูหญิง จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 65.50  เปนผูชายจํานวน 127 คน คิดเปนรอย

ละ 34.50 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 176 คน 

คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 36-45 ป มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 

42.10 และนอยท่ีสุดคือ อายุระหวาง 45 ป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.30  ดานวุฒิการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 

69.30 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 98 คน คิดเปนรอยละ 26.60 และนอยท่ีสุดคือ 

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 15 คน คิดเปนรอยละ 4.10  ดานตําแหนงหนาท่ี  พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอนในสถานศึกษา จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 51.40 รองลงมา

คือ หัวหนาฝายวิชาการสถานศึกษา จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 34.50 และนอยท่ีสุดคือ เคย

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70  ดานประสบการณ

เก่ียวกับการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ 5 - 10 ป ข้ึนไป จํานวน 163  

คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาคือ 11 - 15 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 40.20 และนอย

ท่ีสุดคือ ต่ํากวา 5 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.10   
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 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือคัดสรรกําหนดไวในโมเดลโครงสราง 

 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรพฤติกรรมตัวแปรของภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค ใชเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และสัมประสิทธิ์การกระจาย

เทากับหรือต่ํากวา 20% อยูในเกณฑเพ่ือคัดสรรกําหนดไวในโมเดลโครงสราง เพ่ือการวิเคราะห

องคประกอบในลําดับตอไป ดังนี้ ผลการวิเคราะหแตละองคประกอบแสดงในตารางท่ี 4.15 – 4.25 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 1 ดานมีวิสัยทัศน 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 1 ดานมีวิสัยทัศน (Visionary) 

1 นําวิสัยทัศนท่ีกําหนดแลวใหผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน

กําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติใหบรรลุวิสัยทัศน 4.84 0.36 7.54 

2 มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 4.80 0.43 9.13 

3 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคนิค SWOT 

(Strengths Weaknesses Opportunities Threats) 3.35 0.60 18.02 

4 การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 4.71 0.54 11.51 

5 วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังใน

อนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจใน

การนําสูความเปนจริง 4.83 0.43 8.96 

6 วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความ

เปนไปได 4.78 0.49 10.27 

7 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 4.80 0.48 10.07 

8 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 

ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงค

ของสถานศึกษา 4.73 0.58 12.36 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

9 มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ผลผลิต หลักของสถานศึกษา 3.54 0.53 15.16 

10 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของสถานศึกษา 

มีความสอดคลองสัมพันธกัน 3.45 0.55 16.09 

11 ทบทวน/ปรับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับนโยบาย

เปาหมาย และตัวชี้วัดของตนสังกัด 3.41 0.55 16.27 

12 ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัด

กําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน  

พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา 4.79 0.49 10.35 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 1 ดานมีวิสัยทัศนผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร เม่ือพิจารณาตาม

ตัวแปร พบวาตัวแปร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคนิค SWOT (Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.35 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผาน

เกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 2 ดาน 
  มี ความสามารถในการตัดสินใจ 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 2 ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) 

13 แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นตอ
ปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 4.84 0.44 9.12 

14 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแต
ละบุคคลของผูใตบังคับบัญชา 4.86 0.35 7.27 

15 
ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุกๆ ดาน
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 4.78 0.53 11.19 

16 
เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสู
จุดมุงหมายท่ีตั้งไว 4.89 0.38 7.93 

17 
มีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาส
ท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 4.88 0.38 7.88 

18 กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.75 0.56 11.98 

19 มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวย
เหตุผลและเปนธรรม 4.82 0.46 9.65 

20 ใหความสําคัญกับทุกปญหาทีเกิดภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษา 4.78 0.53 11.16 

21 มีความจริงใจในการตัดสินใจในการแกไขปญหา 
ทุกสถานการณดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 3.51 0.63 17.94 

22 ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยาง 
เสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ 4.91 0.31 6.48 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 2 ดานมีความสามารถในการตัดสินใจผานเกณฑท่ีกําหนดทุก            
ตัวแปร เม่ือพิจารณาตามตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ มีความจริงใจในการตัดสินใจในการแกไขปญหา            
ทุกสถานการณดวยความยุติธรรมและเสมอภาค มีคาเฉลี่ยต่ําสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 แสดงใหเห็น
วา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การ
กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 3 ดานแสดง 
  ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 3 ดานแสดงความเช่ือม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 

23 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางาน
อยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 4.90 0.34 7.07 

24 
สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและ
เกิดปญหา 4.85 0.43 9.02 

25 
ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจ 
และศรัทธาในตัวผูบริหาร 4.81 0.47 9.86 

26 
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรนในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ 3.58 0.62 17.48 

27 ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 4.83 0.45 9.46 

28 ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือ
ตนวาเปนใหญ 4.82 0.47 9.81 

29 ใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
สมํ่าเสมอ 3.58 0.62 17.48 

30 บุคลากรสามารถปรับความคิดความเชื่อม่ันและคานิยม
สวนตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 4.86 0.41 8.53 

31 แสดงและสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานกับ
ผูใตบังคับบัญชา 4.82 0.50 10.54 

32 มีความเชื่อม่ันในตนเองในดานท่ีเหมาะสมถูกตอง 
มีความนาเชื่อถือ และศรัทธา 4.77 0.50 10.61 

33 
แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลา
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 4.90 0.36 7.54 

34 
สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา
อยางสมํ่าเสมอและเสมอภาค 4.85 0.40 8.25 

35 แสดงความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองได 
ในสถานการณท่ีมีการทําผิดพลาดของใตบังคับบัญชา 4.87 0.36 7.49 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

36 สามารถแกไขปญหาดวยความม่ันใจในตนเองและม่ันใจใน

ตัวผูรวมงานไดดีใหเกียรติกันเสมอ 4.88 0.38 7.91 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 3 ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร 

เม่ือพิจารณาตามตัวบงชี้ พบวาตัวแปร กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรนในการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพและใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาไดอยางสมํ่าเสมอ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.58 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือ

มากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 4 ดานมุงเนน 
  ผลการปฏิบัติการ  

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 4 ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 

37 สํารวจแนวคิดและการปฏิบัติงานของหนวยงาน และ 
ผูมีสวนเก่ียวของตอการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 3.45 0.55 16.09 

38 วิเคราะหภารกิจท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติแลวจัด
เรียงลําดับความสําคัญและปฏิบัติไดจริง 3.47 0.53 15.47 

39 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูล
พ้ืนฐาน ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 4.80 0.47 9.95 

40 มีผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) กําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จชัดเจน สามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติและยืดหยุนได 3.58 0.62 17.48 

41 ดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 4.82 0.46 9.73 

42 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
พรอมเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวง 4.87 0.38 7.85 

43 ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด 4.86 0.43 8.97 

44 สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางเปน
กันเองไมเยอหยิ่งถือตัว 3.51 0.63 17.94 

45 ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือ 
ปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 4.79 0.53 11.12 

46 มีระบบการปฏิบัติการท่ีทันสมัย ทันเทคโนโลยี 
สามารถลงมือทํางานไดทันที 4.79 0.50 10.54 

47 เนนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 3.24 0.42 12.95 

48 ปฏิบัติงานเปนทีมไดท้ังในและนอกสถานศึกษา 3.00 0.41 13.74 

49 ปฏิบัติการในการทํางานสอดคลองกับคานิยมท่ีแสดงออก
ในดานเหมาะสมถูกตอง 3.10 0.40 13.02 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

50 มอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของแต
ละบุคคลของผูใตบังคับบัญชาใหพึงพอใจ 3.15 0.33 10.45 

51 สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา พัฒนาตนเองในดานการ 
ศึกษา การอบรมสัมมนาเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีดีอยาง
ตอเนื่อง 4.77 0.51 10.72 

52 ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไม
วาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 4.81 0.46 9.58 

53 ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชา
อยางสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน 4.84 0.46 9.49 

54 ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 4.89 0.34 7.05 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 4 ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร 
เม่ือพิจารณาตามตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ ปฏิบัติงานเปนทีมไดท้ังในและนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด เทากับ 3.00 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 
3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 5 ดานมีการ 
  กําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 5 ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification) 

55 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการกําหนดหนาทีทีชัดเจนมี
ความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการดานจิตใจ, ดาน
การคงอยูกับองคการและดานบรรทัดฐาน 3.15 0.57 18.33 

56 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการแสดงความมันใจตนเองมี
ความสัมพันธกับการรูประสิทธิภาพการทํางานของทีม
บริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดานบทบาท, 
ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในสถานศึกษา 3.00 0.52 17.37 

57 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมุงเนนผลการปฏิบัติการมี
ความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิภาพการทํางานของทีม
บริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดานบทบาท, 
ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในสถานศึกษา 3.29 0.52 15.83 

58 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการกําหนดหนาทีทีชัดเจนมี
ความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิภาพการทํางานของทีม
บริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดานบทบาท, 
ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในสถานศึกษา 3.11 0.50 16.26 

59 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจมี
ประสิทธิภาพการทํางานของทีมบริหารจากบทบาท  
กระบวนการทํางานและความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
สถานศึกษา 3.16 0.53 16.92 

60 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานกระตุนการใชสติปญญามี
ความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิภาพการทํางานของทีม
บริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดานบทบาท, 
ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในสถานศึกษา 3.26 0.50 15.51 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

61 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการแสดงความมันใจตนเองมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดาน
การยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความ
รับผิดชอบ 3.03 0.52 17.31 

62 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมุงเนนผลการปฏิบัติการมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดาน
การยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความ
รับผิดชอบ 3.06 0.56 18.40 

63 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการกําหนดหนาทีทีชัดเจนมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดาน
การยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความ
รับผิดชอบ 3.08 0.51 16.81 

64 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานบริหาร ดานการ
ยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ 3.00 0.55 18.43 

65 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานกระตุนการใชสติปญญามี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดาน
การยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความ
รับผิดชอบ 3.13 0.55 17.60 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค               

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 5 ดานมีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร 

เม่ือพิจารณาตามตัวแปร พบวาตัวแปร ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการแสดงความม่ันใจตนเองมี

ความสัมพันธกับการรูประสิทธิภาพการทํางานของทีมบริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดาน

บทบาท, ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในสถานศึกษา และ ลักษณะ

ผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานบริหาร ดานการ

ยอมรับนับถือและ ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.00 แสดงให

เห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การ

กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 6 ดานมีความ 
  ม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 6 ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา (Follower confidence)   

66 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการแสดงความมันใจในตนเองมี
ความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการดานจิตใจ,ดานการ
คงอยูกับสถานศึกษาและดานบรรทัดฐาน 3.60 0.63 17.55 

67 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมีความเชือมันในตัว
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธภิาพการ
ทํางานของทีมบริหารดานอิทธิพลจากสภาพแวดลอม, ดาน
บทบาท, ดานกระบวนการทํางานและดานความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในสถานศึกษา 3.59 0.57 16.12 

68 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีความเชือมันในตัว
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของทีมบริหารดานการยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงาน
และดานความรับผิดชอบ 3.53 0.61 17.38 

69 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมีความเชือมันในตัว
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการ
ดานจิตใจ, ดานการคงอยูกับองคการ 3.40 0.65 19.20 

70 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีความเชือมันในตัว
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
บริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงาน 3.44 0.65 18.87 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 6 ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัว
แปร เม่ือพิจารณาตามตัวบงชี้  พบวาตัวแปร ลักษณะผูนําแบบบารมีดานมีความเชื่อม่ันในตัว
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการดานจิตใจ และ ดานการคงอยูกับองคการ 
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.40 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือ
มากกวา 3.00 00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 7 ดานการเปนแรง 
  บันดาลใจ 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 7 ดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)   

71 แรงบันดาลใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหารมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันกับองคการรดานจิตใจ, ดานการคงอยูกับ
องคการ 3.09 0.48 15.80 

72 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการเปนแรงบันดาลใจมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของทีมบริหารดาน
หัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 3.01 0.46 15.35 

73 วิเคราะหดานเทคโนโลยี ไดแก ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตเครื่องจักรตาง ๆ และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 3.18 0.48 15.10 

74 วิเคราะหดานการบริหารการจัดการ ไดแก การมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถานศึกษาการมอบอํานาจ การกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ 3.02 0.58 19.43 

75 ระดมความคิดเรียงลําดับประเด็น แยกเปนจุดแข็ง 
จุดออนของสถานศึกษา 3.23 0.51 15.80 

76 จัดเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจท่ีไดพิจารณารวมกัน
แลว เพ่ือแสดงใหเห็นงานหลักดานตาง ๆ 3.16 0.47 14.99 

77 ระบุสิ่งท่ีตองดําเนินการนั้น เชื่อมโยงกับเปาหมายหรือ
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึน จากการดําเนินงานตาม
แผน กลยุทธ แลวกําหนดเปนขอผูกพันในเชิงสราง
แรงจูงใจ 3.13 0.55 17.70 

78 มีการประมาณการรายไดจากงบประมาณรายหัวนักเรียน/
เงินนอกงบประมาณ 3.30 0.48 14.84 

79 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
กําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา 3.00 0.56 18.71 

80 ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและ
การทํางาน 3.00 0.59 19.98 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

81 ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ดวยวิธีการท่ีแตกตาง 3.02 0.602 19.90 

82 ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 3.08 0.55 17.88 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 7 ดานการเปนแรงบันดาลใจ ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร เม่ือ

พิจารณาตามตัวแปร พบวาตัวแปรมีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนด

กรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา และใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการ

ทํางาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.00 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ย

เทากับหรือมากกวา 3.00 00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 8 ดานการกระตุน 
  ใหใชสติปญญา 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 8 ดานการกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

83 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 4.88 0.37 7.59 

84 ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของ
ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 4.85 0.44 9.15 

85 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง 
(ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 4.87 0.42 8.74 

86 พัฒนาโครงสรางสถานศึกษา ในการใหบริการ 
ดานการศึกษาและคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 3.38 0.62 18.44 

87 พัฒนาดานบุคลากร ไดแก คุณภาพและคุณธรรม 
ของบุคลากรในสถานศึกษา 3.42 0.60 17.77 

88 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก ความพอเพียง 
ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน การระดมทรัพยากร 
และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา 4.87 0.39 8.20 

89 วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ
สถานศึกษาวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
และสภาวะแวดลอม 4.87 0.41 8.58 

90 วิเคราะหทบทวนภารกิจหลัก อํานาจหนาท่ีในปจจุบันของ
สถานศึกษา แลวกําหนดภารกิจท่ีคาดหวัง 4.86 0.44 9.18 

91 ระดมความคิดของผูมีสวนรวม โดยใหรายละเอียดเกียวกับ
การบริการและผลผลิตหลักท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาข้ึนมา 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศน 3.37 0.60 17.91 

92 สรางความเขาใจในบทบาทหนาทีของผูมีสวนรวมในการ
วางแผนของสถานศึกษา 3.50 0.53 15.35 

93 มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลียนความรู 
เพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ี
หลากหลาย 4.85 0.45 9.30 

94 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและ
ทักษะของแตละบุคคล 3.36 0.61 18.42 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

95 สามารถสรางบรรยากาศการทํางานใหเกิดความเก้ือกูลซ่ึง
กันและกันท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 4.90 0.37 7.56 

96 สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากร
ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 4.89 0.36 7.49 

97 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถใน
การทํางานอยางเต็มท่ี 3.38 0.544 16.10 

98 ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคลและระหวาง
สถานศึกษา 3.51 0.53 15.30 

99 ผูบริหาร อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน วธิีการทํางานของผูรวมงาน 3.42 0.55 16.12 

100 ผูบริหารทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง ครูผูแนะนํา และฝก เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของผูรวมงาน 3.50 0.56 16.05 

101 ผูบริหารกลาวคํายกยอง ชมเชยในความสามารถของ
ผูรวมงานเม่ือปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 3.43 0.55 16.12 

102 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานเกิดความม่ันใจในตนเอง โดย
การมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติ และคอยใหคําแนะนํา 3.50 0.56 16.18 

103 ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลท้ังในดานเพศและวัย 
ของแตละบุคคล 3.58 0.62 17.48 

104 ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลท้ังในดานความรูและความสามารถ
ของแตละบุคคล 3.23 0.64 19.81 

105 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศนความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ของการเปนผูนําในการปฏิบัติงานในการสราง
บารมี 3.54 0.53 15.16 

106 ผูบริหารประพฤติตนเปนท่ีนาชื่นชม นาเคารพ นับถือ 
และศรัทธาแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไปในการสรางบารมี 4.90 0.37 7.56 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

107 ผูบริหารมีลักษณะเปนมิตรมีไมตรีเปดใจกวาง รับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรวมงานในการสรางบารมี 3.58 0.62 17.48 

108 ผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ไมใช
อํานาจเพ่ือประโยชนสวนตนในการสรางบารมี 3.20 0.61 19.06 

109 ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี ภาคภูมิใจ เต็ม
ใจ รวมใจ เม่ือไดปฏิบัติงานรวมกันในการสรางบารมี 3.58 0.62 17.48 

110 ผูบริหารมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษา ไปสู
เปาหมายท่ีดีกวาในการสรางบารมี 3.05 0.56 18.36 

111 ผูบริหารสามารถพูดใหเห็นวาความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
สามารถชวยใหเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ ได ในการ
สรางบารมี 3.45 0.55 16.09 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 8 ดานการกระตุนใหใชสติปญญา ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร 

เม่ือพิจารณาตามตัวแปร พบวาตัวแปร ผูบริหารมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษา ไปสู

เปาหมายท่ีดีกวาในการสรางบารมี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.05 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุกตัวมี

คาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือ

ต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 9 ดานความ 
  ยุติธรรม 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 9 ดานความยุติธรรม (Fair)   

112 ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 4.91 0.32 6.55 

113 ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตได
ผลงานมาก 4.85 0.40 8.33 

114 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดานการยอมรับ
นับถือ, ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ 4.88 0.39 8.11 

115 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานบริหารดานหัวหนางาน, ดาน
เพ่ือนรวมงานและดานรายได 4.93 0.39 7.93 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 9 ดานความยุติธรรม ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร เม่ือพิจารณา
ตามตัวแปร พบวาตัวแปร ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 4.85 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทุก
ตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับ
หรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 10 ดานการยึด 
  หลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 10 ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)   

116 ผูนํายึดหลักคุณธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดี 3.58 0.62 17.48 

117 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ี

ดีและนําไปสูผลสําเร็จในสถานศึกษา 4.83 0.48 9.99 

118 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงาน

และแตงตั้งผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 4.83 0.46 9.63 

119 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 4.86 0.41 8.53 

120 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการพูดความจริงหรือ

คําสัตยเปนปกติในสถานศึกษาในสถานศึกษา 4.83 0.48 10.06 

121 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบ

หรือคําไมสุภาพ 4.86 0.43 9.03 

122 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนการพูด

สอเสียดหรือพูดเปนเหตุใหแตกความ สามัคคี 4.84 0.43 9.07 

123 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูด

เพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 4.88 0.41 8.52 

124 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรมและซ่ือสัตยมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของทีมบริหารดาน

การยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความ

รับผิดชอบ 3.58 0.62 17.48 

125 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรมและซ่ือสัตยมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบรหิารดานหัวหนางาน, 

ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 3.54 0.53 15.16 

126 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย

เปนตัวอยางท่ีดีในดานความซ่ือสัตยสุจริต 3.58 0.62 17.48 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

127 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตย
มีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 

3.16 0.62 19.71 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 10 ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย ผานเกณฑท่ีกําหนดทุก
ตัวแปรเม่ือพิจารณาตามตัวแปร พบวาตัวแปรลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และ
ซ่ือสัตยมีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
เทากับ 3.16 แสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 00 

และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 
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ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย C.V. ของภาวะ 
  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค องคประกอบท่ี 11 ดานการมี 
  มนุษยธรรม 

ตัวแปร องคประกอบหลัก ตัวแปรและพฤติกรรมตัวแปร X  S.D. C.V. 

องคประกอบหลักท่ี 11 ดานการมีมนุษยธรรม (Humane)   

128 ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการทีดีใน
สถานศึกษา 3.43 0.55 16.12 

129 ผูนํามีมนุษยธรรมเสียสละความสุขสวนตัวเพือประโยชน
สวนรวมในสถานศึกษา 4.83 0.45 9.34 

130 ผูนํามีมนุษยธรรมไมเจาเลหตลบตะแลงอําพรางหลอกลวง
ผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 4.91 0.31 6.38 

131 ผูนํามีมนุษยธรรมมีการเวนจากการเสพสุราและเมรัยอัน
เปนเหตุใหประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ 3.35 0.58 17.47 

132 ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดทีมีสัจจะนาเชือถือและเปนที
ศรัทธาของผูรวมงาน 4.84 0.456 9.42 

133 ผูนํามีมนุษยธรรมในการปฏิบัตหินาทีดวยความรูตัว 
และแยกแยะไดวาอะไรดี อะไรชั่ว 4.88 0.3 8.11 

134 ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงมันดวยความไตรตรองใครครวญ
พิจารณาในการปฏิบตัหินาท่ีดวยความเพียร 4.85 0.44 9.10 

135 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการทํางานบริหารและการจัดการท่ีดี ดานการ
ยอมรับนับถือ, ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ 3.40 0.56 16.69 

136 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานบรหิารและการจัดการท่ีด ีดาน
หัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 4.87 0.41 8.42 

137 เปนผูบริหารทีมีจรรยาบรรณของผูบริหารในการ
ประกอบการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 4.90 0.35 7.25 

138 ยึดมันในหลักธรรมของพระพุทธเจา ยึดเหนียวจิตใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี (ศีล 5) 3.45 0.55 16.09 

139 นําหลักคําสอนของพระพุทธเจา (ศีล 5) มาใชในการ
บริหาร เพ่ือเสริมบารมี และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
เปนประจํา 3.26 0.62 19.10 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวาตัวแปรรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  
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มีคาเฉลี่ยขององคประกอบหลักท่ี 11 ดานการมีมนุษยธรรม ผานเกณฑท่ีกําหนดทุกตัวแปร เม่ือ
พิจารณาตามตัวแปร พบวาตัวแปร นําหลักคําสอนของพระพุทธเจา (ศีล 5) มาใชในการบริหาร  
เพ่ือเสริมบารมี และปฏิบัติในชีวิตประจําวันเปนประจํา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.26 แสดงใหเห็นวา  
ตัวแปรทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 00 และคาสัมประสิทธิ์การ
กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 

 

 ขอเสนอแนะ จากความคิดเห็นกลุมประชากรตัวอยางท้ัง 368 คน ตอรูปแบบภาวะผูนํา
แบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสราง
การบริหารการศึกษาแบบเสมอไดองคประกอบท้ัง 11 องคประกอบ ไดแก 1) ดานมีวิสัยทัศน 
(Visionary)  2) ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง 
(Show Self-confidence)  4) ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 5) ดานมี
การกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน (Role Clarification)  6) ดานมีความม่ันใจในตัวผูบังคับบัญชา 
(Follower Confidence) 7) ดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)  8) ดานการกระตุนใหใช
สติปญญา (Intellectually stimulating)  9) ดานความยุติธรรม (Fair)  10) ดานการยึดหลัก
คุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)  11) ดานการมีมนุษยธรรม (Humane) มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : 

EFA) ดวยวิธีการสกัดปจจัย (principle component analysis : PCA) 

 จากการวิเคราะหปจจัยรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาคในการวิเคราะห

ตัวประกอบ (exploratory factor analysis : EFA) ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO 

and Bartlett’s test ซ่ึงคา KMO เปนการทดสอบความเหมาะสมของ correlation matrix ในการ

วิเคราะหองคประกอบคือเปนดัชนีท่ีบอกความแตกตางระหวาง matrix สหสัมพันธของตัวแปรท่ี

สังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เม่ือวิเคราะหแลวพบวาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. = 0.789 ซ่ึงเขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอมูลมีความเหมาะสมท่ีจะนํา

เทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะหองคประกอบ ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (varimax rotation) ได 9 องคประกอบ โดยพิจารณาจาก

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ท่ีมากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และการเลือก

ปจจัยจากจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยท่ีตองมีตัวแปรบรรยายปจจัยนั้น ๆ โดยมีคาน้ําหนัก (factor 

loading) แตละตัวแปรเทากับ 0.5 ข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789       

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square Sphericity 64466.601 

  df 9591        

  Sig. .000 
  

ตารางท่ี 4.15 แสดงคา ใช KMO and Bartlett’s test 

จากการวิเคราะหองคประกอบหลัก จากเทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะห

ตัวประกอบ ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (varimax 

rotation) ได 9 องคประกอบ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4.16 ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลท่ีไดจากการสกัดองคประกอบหลัก คารอยละของความแปรปรวนสะสม 

 ในองคประกอบของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1  25.507 18.350 18.350 

2  16.689 11.409 21.759 

3  11.590 9.180 26.939 

4   9.076 7.371 30.310 

5   8.703 7.103 33.413 

6  4.515 3.248 44.661 

7  4.060 2.921 47.582 

8  3.015 2.169 54.656 

9  2.834 2.039 56.694 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา องคประกอบท่ีมีคาไอเกน (Eigen values) มากกวา 1.00 

ท้ังหมด 9 องคประกอบ และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดรอยละ 56.694 
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ตารางท่ี 4.17 องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

องคประกอบ จํานวนตัวแปร 

1 7 

2 9 

3 6 

4 5 

5 4 

6 7 

7 3 

8 6 

9 4 

รวมท้ังส้ิน 51 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ในองคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 7 ตัวแปร 

องคประกอบท่ี 2 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 9 ตัว องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 

6 ตัวแปร องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร  องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปร

อธิบายองคประกอบ 4 ตัวแปร  องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 8 ตัวแปร  

องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรอธิบาย

องคประกอบท่ี 6 ตัวแปร และ องคประกอบท่ี 9 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบท่ี 4 ตัวแปร รวม

ท้ังสิ้น 51 ตัวแปร 
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ตารางท่ี 4.18 องคประกอบท่ี 1 ดานวิสัยทัศน 

 

 จากตาราง 4.18  พบวาองคประกอบท่ี 1  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร            

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.65 ถึง 0.85 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 25.51 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 18.35 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 

7 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ            

ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1  

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

12 ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ 

ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา 0.85 

2 มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 0.83 

7 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 0.81 

4 การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 0.79 

5 วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังในอนาคตท่ี

ชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสูความเปนจริง 0.77 

6 วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความเปนไปได 0.66 

8 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 ปเพ่ือให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงคของสถานศึกษา 0.65 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 25.51 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 18.35 



155 
 

ตารางท่ี 4.19 องคประกอบท่ี 2 ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ 

 

จากตาราง 4.19 พบวาองคประกอบท่ี 2  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มีคา

น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.60 ถึง 0.81 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 16.69 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 11.41 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 

9 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัว

แปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2  

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

20 ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายในสถานศึกษาและภายนอก

สถานศึกษา 0.81 

14 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคลของ

ผูใตบังคับบัญชา 0.81 

17 มีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนา

ในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 0.80 

22 ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคท่ัวถึง

ทุกระดับ 0.76 

19 มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและ

เปนธรรม 0.76 

15 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดานท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 0.75 

13 แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือขอ

โตแยงท่ีเกิดข้ึน 0.62 

16 เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 0.61 

18 กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 0.60 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 16.69 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 11.41 
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ตารางท่ี 4.20 องคประกอบท่ี 3 ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

 จากตาราง 4.20 พบวาองคประกอบท่ี 3  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร             

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.76 ถึง 0.84 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 11.59 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 9.18 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 6 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดี ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3  

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

24 สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและเกิดปญหา 0.84 

27 ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา

ในสถานศึกษา 0.83 

25 ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและศรัทธาในตัว
ผูบริหาร 0.81 

33 แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออก
ในทางท่ีเหมาะสม 0.79 

23 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจน
ภายในสถานศึกษา 0.79 

28 ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตนวาเปนใหญ 0.76 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 11.59 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 9.18 
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ตารางท่ี 4.21 องคประกอบท่ี 4 ดานมุงเนนผลการปฏิบัติงาน 

 

 จากตาราง 4.21 พบวาองคประกอบท่ี 4  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร           

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.73 ถึง 0.86 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 9.08 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 7.37 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ             

ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4  

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

45 ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือปฏิบัติตามแผนงาน

หรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 0.86 

39 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย

ของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 0.85 

52 ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะเปนเรื่อง

งานหรือเรื่องสวนตัว 0.78 

53 ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน 0.76 

54 ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 0.73 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 9.08 

คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.37 
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ตารางท่ี 4.22 องคประกอบท่ี 5  ดานการเปนแรงบันดาลใจ 

 

 จากตาราง 4.22 พบวาองคประกอบท่ี 5  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร              

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.82 ถึง 0.86 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 8.73 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 7.10 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 4 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ              

ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

82 ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 0.86 

80 ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน 0.85 

81 ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการ 

ท่ีแตกตาง 0.82 

79 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบ

วงเงินรายจายสถานศึกษา 0.89 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 8.73 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.10 



159 
 

ตารางท่ี 4.23 องคประกอบท่ี 6 ดานการกระตุนใหใชสติปญญา 

 
 จากตาราง 4.23 พบวาองคประกอบท่ี 6  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.63 ถึง 0.80 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 4.52 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.25  แสดงวา ตัวแปรท้ัง 7 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ            

ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6  

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

93 มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู เพ่ิมทักษะ

ความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย 0.80 

97 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางาน

อยางเต็มท่ี 0.79 

89 วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาวา มีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอม 0.80 

84 ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของผูเก่ียวของในการ

จัดการศึกษา 0.77 

85 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง (ผลสําเร็จ) 

ของสถานศึกษา 0.67 

83 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษาวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 0.67 

96 สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากรยอมรับความ

คิดเห็นของผูรวมทีม 0.634 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.52 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.25 
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ตารางท่ี 4.24 องคประกอบท่ี 7 ดานความยุติธรรม 

 

 จากตาราง 4.24 พบวาองคประกอบท่ี 7  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.85 ถึง 0.86 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 4.06 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.92 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 3 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร

(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

112 ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทาง

ลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 0.86 

113 ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก 0.86 

115 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในงานบริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดาน

รายได 0.85 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.06 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.92 
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ตารางท่ี 4.25 องคประกอบท่ี 8 ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 

 
 จากตาราง 4.25 พบวาองคประกอบท่ี 8  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.64 ถึง 0.75 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 3.02 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.17 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 6 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร

(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 8 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

117 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ีดีและนําไปสู

ผลสําเร็จในสถานศึกษา 0.75 

119 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ทีมงานในสถานศึกษา 0.75 

123 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือ

พูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 

0.73 

 

118 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและแตงตั้ง

ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.65 

127 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตยมีการ

บริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่น 

ในหนาท่ี 0.64 

121 ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบหรือคําไม

สุภาพ 0.64 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.02 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.17 
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ตารางท่ี 4.26 องคประกอบท่ี 9 ดานการมีมนุษยธรรม 

 
 จากตาราง 4.26 พบวาองคประกอบท่ี 9  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.69 ถึง 0.73 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 2.83 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.99  แสดงวา ตัวแปรท้ัง 4 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร

(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 9 

 จากการวิเคราะหรูปแบบ โดยการเลือกรูปแบบจากจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยท่ีตองมีตัว

แปรบรรยายปจจัยนั้น ๆ โดยมีคาน้ําหนัก (factor loading) แตละตัวแปรมีคามากกวา 0.5  ข้ึนไป   

 

 

 

 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 

132 ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ีศรัทธาของ

ผูรวมงาน 0.73 

136 ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจในงานบริหารและการจัดการท่ีดี ดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือน

รวมงานและดานรายได 0.72 

128 ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดีในสถานศึกษา 0.71 

134 ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรองใครครวญพิจารณา

ในการปฏิบตัิหนาท่ีดวยความเพียร 0.69 

            คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.83 

            คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 1.99 
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 รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค จากกลุมตัวอยาง มี 9 

องคประกอบ สรุปไดดังภาพท่ี 4.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
 

 จากภาพท่ี 4.1 รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค จากกลุมตัวอยางพบวา 

ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1. มีวิสัยทัศน (Visionary)  2. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

(Decisive) 3. แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 4. มุงเนนผลการปฏิบัติการ 

(Performance Oriented)  5. การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 6. การกระตุนใหใชสติปญญา 

7. ความยุติธรรม (Fair) 

6. การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually 

stimulating) 

4. มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance 
Oriented) 

3. แสดงความเชื่อมั่นในตนเอง  
(Show Self-confidence) 

2. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) 

8. การยึดหลักคุณธรรมและซื่อสัตย (Integrity) 

1. มีวิสัยทัศน (Visionary) 

9. การมีมนุษยธรรม (Humane) 

5. การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

ภาวะผูนําแบบบารมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 

การบริหาร
การศึกษา
แบบเสมอ

ภาค 

สงเสริม 
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(Intellectually stimulating) 7. ความยุติธรรม (Fair) 8. การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) 9. 

การมีมนุษยธรรม (Humane) 

 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบ
เสมอภาค ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบ
เสมอภาค โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดล ดังนี้ 
 1.  Chi-square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
 2. Goodness-of-fit indices : GFI และ AGFI 
 3. Root Mean Square Residual : คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน 
  เหลือ (RMR) 
 4. Root Mean Square Error of Approximation 
 5. Comparative fit : ดัชนีเปรียบเทียบโมเดลพ้ืนฐานกับโมเดลตามทฤษฎี / ตาม 
  สมมุติฐาน 

ตารางท่ี 4.27 คาสถิติวัดความคลาดเคลื่อนสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดล และขอมูล 

  เชิงประจักษ 

คาสถิติ คา เกณฑความสอดคลอง 

ไค-สแควร (χ)2  
(Chi-square) 

0.562 
(P ≤ 0.05) 

ไมแตกตางทางสถิติ ยอมรับสมมุติฐานหลักท่ีวา
โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

ดัชนีความกลมกลืน 
(Goodness of fit GFI) 

0.93 มีคาเขาใกล 1 โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Adjusted Goodness of fit 
(AGFI) 

0.92 มีคาเขาใกล 1 โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Comparative Fit Index 
(CFI) 

0.96 มีคาเขาใกล 1 โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Root Mean Square 
Residual : RMR 

0.21 มีคาระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

Largest Standardized 
Residual 

0.036 มีคาระหวาง 0.08 โมเดล มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

0.034 มีคาระหวาง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก 
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 จากตารางท่ี 4.27 พบวา คา ไค-สแควร (Chi-square : χ )2  มีคาเทากับ 0.562 (P ≤ 

0.05) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสอดคลองเชิงประจักษ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณา คาดัชนีวัด

ความสอดคลองอ่ืน ๆ เชน Goodness of fit (GFI) และ Adjusted Goodness of fit (AGFI) มีคา

เขาใกล 1 คือ คา GFI= 0.93 และคา AGFI = 0.92 ซ่ึงมากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวา รูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพของ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 29 เพ่ือ

เสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คา Root 

Mean Square Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.21 และคา Standardized Root Mean square 

Residual (Standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 ซ่ึงในท่ีนี้มีคาเทากับ 0.036 แสดง

ใหเห็นวา รูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error 

of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.034 ซ่ึงมีคาระหวาง 0 – 0.05 แสดงวาโมเดลมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดีมาก 

 จากผลการวิเคราะหคาสถิติท่ีไดนําเสนอแลวขางตน แสดงใหเห็นวา รูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมี (Charismatic leadership) ภายหลังการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis)              

ซ่ึงประกอบดวย 9 องคประกอบยอย 51 ตัวแปร ไดแก 

 มีวิสัยทัศน (Visionary) (F1)  มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) (F2)  แสดงความ

เชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) (F3)   มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 

(F4)  การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) (F5)  การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

(F6)  ความยุติธรรม (Fair) (F7)  การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) (F8) การมีมนุษยธรรม 

(Humane) (F9)  

Charismatic leadership 

 Format 1 หรือ F1 มีวิสัยทัศน (Visionary) 

 Format 2 หรือ F2 มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) 

 Format 3 หรือ F3 แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 

 Format 4 หรือ F4 มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) 

 Format 5 หรือ F5 การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

 Format 6 หรือ F6 การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

 Format 7 หรือ F7 ความยุติธรรม (Fair) 
 Format 8 หรือ F8 การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)   

 Format 9 หรือ F9 การมีมนุษยธรรม (Humane) 
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 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง องคประกอบ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบ

เสมอภาค ดังรายละเอียด ดังภาพท่ี 4.1 แสดงรูปแบบท่ีผูวิจัยนําเสนอ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.28   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

F1 1.000         

F2 .444** 1.000        

F3 .654** .580** 1.000       

F4 .477** .498** .556** 1.000      

F5 .443** .628** .547** .482** 1.000     

F6 .355** .524** .670** .470** .608** 1.000    

F7 .523** .313** .412** .583** .658** .757** 1.000   

F8 .473** .452** .758** .524** .474** .493** .401** 1.000  

F9 .688** .588** .716** .590** .545** .418** .399** .237** 1.000 
 

หมายเหตุ **p<.01 

 ตารางท่ี 4.28 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบ 9 องคประกอบของ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือ

เสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ทุกองคประกอบมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .001 ทุกองคประกอบมีขนาดความสัมพันธระหวาง .237 ถึง .758 

   

 
 

 

 

 

 



167 
 

 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบความสัมพันธ 9 องคประกอบของภาวะผูนําแบบบารมี

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 Format5 A80 

A81 

A82 

A79 
0.818 
0.852 
0.824 
0.864 

 Format4 
A45 
A52 
A53 
A54 

A39 
0.846 
0 858 
0.784 
0 761 
0.734 

 Format3 

A23 

A24 
A25 

A27 
A28 
A33 

0 792 
0 835 
0 811 
0.825 
0 764 
0 792 

 Format2 

A15 
A16 
A17 
A18 
A19 
A20 
A22 

A14 

A13 

0 624 
0 805 
0 752 
0 610 
0.804 
0 603 
0 760 
0 807 
0 764 

 Format1 
A5 
A6 
A7 
A8 
A12 

A4 
A2 

0.831 
0.797 
0 771 
0.658 
0.814 
0.652 
0.850 

 Format9 A132 
A134 
A136 

A128 
0.713 
0.732 
0.688 
0.721 

 Format8 

A117 
A118 
A119 
A121 
A123 
A127 

0.752 
0 654 
0.749 
0.641 
0 734 
0 644 

 Format7 
A112 

A113 

A115 

0.864 
0.862 
0.854 

 Format6 
A85 

A89 

A93 

A96 

A97 

A84 

A83 

0.665 
0.768 
0.667 
0.769 
0.798 
0.634 
0.786 

FORMAT 
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ตารางท่ี 4.29 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเคลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานวิสัยทัศน 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A2    มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 0.831 0.402 

A4    การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม  

        การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนด 

        วิสัยทัศน 0.797 0.395 

A5    วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังใน 

        อนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการ 

        นําสูความเปนจริง 0.771 0.390 

A6    วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความ 

        เปนไปได 0.658 0.291 

A7    กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตอง 

        ดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 0.814 0.411 

A8    กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 ป 

        เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงคของ 

        สถานศึกษา 0.652 0.280 

A12   ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดให 

        ดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  

        เปาประสงคของสถานศึกษา 0.850 0.429 

  

 จากตารางท่ี 4.29  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานวิสัยทัศนโดยเรียงลําดับคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย คือ  (A12) ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัด

กําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา 0.850  

(SE = 0.429)  (A2)  มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน  0.831 (SE = 0.402)  (A7)  กําหนด (พันธกิจ) บทบาท

หนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 0.814 (SE = 0.411) และ  

(A4)  การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
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เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 0.797 (SE = 0.395)  (A5)  วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวัง

ในอนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสูความเปนจริง 0.771 (SE = 0.390) 

(A6)  วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความเปนไปได 0.658 (SE = 0.291) (A8)  

กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปนประสงคของสถานศึกษา 0.652 (SE = 0.280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานวิสัยทัศนภาวะผูนํา 

  แบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา           

                เขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 Format1 

A5 

A6 

A7 

A8 

A12 

A4 
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0 831 

0.797 

0 771 

0.658 

0.814 
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0 850 
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ตารางท่ี 4.30 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานมีความสามารถในการตัดสินใจ 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A13    แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นตอปญหา 

         หรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 0.624 0.278 

A14   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละ 

        บุคคลของผูใตบังคับบัญชา 0.805 0.362 

A15   ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดานท้ัง 

        ภายในและภายนอกสถานศึกษา 0.752 0.330 

A16   เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสู 

        จุดมุงหมายท่ีตั้งไว 0.610 0.274 

A17   มีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาส 

        ท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 0.804 0.360 

A18   กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษา 

        ไดอยางมีประสิทธิภาพ 0.603 0.259 

A19   มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวย 

        เหตุผลและเปนธรรม 0.760 0.335 

A20  ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายในสถานศึกษาและ 

        ภายนอกสถานศึกษา 0.807 0.364 

A22  ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอ 

        ภาคท่ัวถึงทุกระดับ 0.764 0.337 

 

 จากตารางท่ี 4.30  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานมีความสามารถในการ

ตัดสินใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (A20) ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายในสถานศึกษา

และภายนอกสถานศึกษา 0.807 (SE = 0.364)  (A14) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ความสามารถของแตละบุคคลของผูใตบังคับบัญชา 0.805 (SE = 0.365) (A17) มีความคิดวาปญหาใน

การทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 0.804  
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(SE = 0.360)  (A22) ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ 

0.764 (SE = 0.337)  (A19) มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและเปน

ธรรม 0.760 (SE = 0.335)  (A15) ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดาน 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 0.752 (SE = 0.330)  (A13) แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการ

แสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 0.624 (SE = 0.278)  (A16) เปนผูมีความรูมีการ

พัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 0.610 (SE = 0.274) และ (A18) กลาตัดสินใจใน

ปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 0.603 (SE = 0.259) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานมีความสามารถใน 

  การตัดสินใจภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
 

 

 

 Format2 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A22 

A14 
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0.624 

0.805 

0.752 
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0.760 
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0.764 
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ตารางท่ี 4.31 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานความเชื่อม่ันในตนเอง 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A23    กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางานอยาง 

         ชัดเจนภายในสถานศึกษา 0.792 0.390 

A24    สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤต 

         และเกิดปญหา 0.835 0.428 

A25    ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและ 

         ศรัทธาในตัวผูบริหาร 0.811 0.401 

A27    ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับ 

         ผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 0.825 0.405 

A28    ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตน 

           วาเปนใหญ 0.764 0.384 

A33    แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลา 

         แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 0.792 0.394 

 

 จากตารางท่ี 4.31  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานความเชื่อม่ันในตนเอง

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (A24) สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและเกิด

ปญหา 0.835 (SE = 0.408)  (A27) ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับ

ผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 0.825 (SE = 0.405)  (A25) ประพฤติตนใหใตบังคับบัญชาเกิดความ

ภาคภูมิใจและศรัทธาในตัวผูบริหาร 0.811 (SE = 0.401) (A23) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และ

แตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 0.792 (SE = 0.390) (A33) แสดงให

ผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 0.792 (SE = 0.394) 

และ (A28) ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตนวาเปนใหญ 0.764 (SE = 0.384)   
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ภาพท่ี 4.5 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานความเชื่อม่ันใน 

  ตนเองภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Format3 
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ตารางท่ี 4.32 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานมุงเนนผลการปฏิบัติงาน 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A39    กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับนโยบายและ 

         เปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูล 

         พ้ืนฐาน ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 0.846 0.425 

A45    ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือปฏิบัติ 

         ตามแผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 0.858 0.433 

A52    ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวา 

         จะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 0.784 0.387 

A53    ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชา 

         อยางสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน 0.761 0.381 

A54    ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ 

         ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 0.734 0.342 

 

 จากตารางท่ี 4.32 แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานมุงเนนผลการปฏิบัติงาน 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (A45) ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือปฏิบัติตาม

แผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 0.858 (SE = 0.433)  (A39) กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก  

ใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน 

ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 0.846 (SE = 0.425)  (A52) ไมวิจารณความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 0.784 (SE = 0.387)  (A53)  

ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน  

0.761 (SE = 0.381) และ (A54) ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 0.734 (SE = 0.342)   

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานมุงเนนผลการ 

     ปฏิบัติงานภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Format4 
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ตารางท่ี 4.33 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานการเปนแรงบันดาลใจ 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A79    มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือ 

         กําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา 0.818 0.420 

A80    ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและ 

         การทํางาน 0.852 0.434 

A81    ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวย 

         วิธีการท่ีแตกตาง 0.824 0.425 

A82    ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 0.864 0.458 
 

 จากตารางท่ี 4.33  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานการเปนแรงบันดาลใจ 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (A82) ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 0.864 (SE = 0.458)   

(A80) ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน 0.852 (SE = 0.434)  (A81) 

ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 0.824 (SE = 0.425)   

และ (A79) มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจาย

สถานศึกษา 0.818 (SE = 0.420)   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานการเปนแรงบันดาล 

  ใจภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 Format5 
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A79 

0.818 

0.852 
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0.864 



177 
 

ตารางท่ี 4.34 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานการกระตุนใหใชสติปญญา 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A83    ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษา 

         วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 0.665 0.280 

A84    ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของ

ผูเก่ียวของ 

         ในการจัดการศึกษา 0.768 0.353 

A85    วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง  

         (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 0.667 0.284 

A89    วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา 

         วามีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทและสภาวะ 

          แวดลอม 0.769 0.355 

A93    มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู  

         เพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธี 

         ท่ีหลากหลาย 0.798 0.361 

A96    สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากร 

         ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 0.634 0.243 

A97    ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการ 

         ทํางานอยางเต็มท่ี 0.786 0.361 
  

 จากตารางท่ี 4.34  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานการกระตุนใหใชสติปญญา

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  (A93) มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรูเพ่ิม

ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย 0.798 (SE = 0.361)  (A97)  ผูบริหาร  

เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 0.786 (SE = 0.358)  (A89) 

วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

บริบทและสภาวะแวดลอม 0.769 (SE = 0.355)  (A84)  ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความ
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คาดหวังของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 0.768 (SE = 0.353)  (A85) วิเคราะหประเมินปจจัย

ภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง(ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 0.667 (SE = 0.284)  (A83)  

ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

สถานศึกษา 0.665 (SE = 0.280) และ (A96) สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากร

ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 0.634 (SE = 0.243) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานการกระตุนใหใช 

  สติปญญา ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
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ตารางท่ี 4.35 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานความยุติธรรม 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A112  ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของ 

         ผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 0.864 0.431 

A113  ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

         เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอย 

         แตไดผลงานมาก 0.862 0.428 

A115  ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธกับ 

         ความพึงพอใจในงานบริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือน 

         รวมงานและดานรายได 0.854 0.410 
 

 จากตารางท่ี 4.35  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบดานความยุติธรรม เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย คือ (A112)  ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทาง

ลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 0.864 (SE = 0.431)  (A113) ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก 0.862 (SE = 0.428)  

และ (A115)  ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในงาน

บริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 0.854 (SE = 0.410) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานความยุติธรรมภาวะ 

  ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 Format7 
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  เขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

ตารางท่ี 4.36 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A117  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ีดี 

         และนําไปสูผลสําเร็จในสถานศึกษา 0.752 0.335 

A118  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและ 

         แตงตั้งผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.654 0.298 

A119  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธ 

         ท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 0.749 0.331 

A121  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบ 

         หรือคําไมสุภาพ 0.641 0.271 

A123  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูด 

         เพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 0.734 0.321 

A127  ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตย 

         มีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

         คอรัปชั่นในหนาท่ี 0.644 0.275 

 

 จากตารางท่ี 4.36  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบการดานยึดหลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  (A117) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนด

นโยบายท่ีดีและนําไปสูผลสําเร็จในสถานศึกษา 0.752 (SE = 0.335)  (A119)  ผูนํายึดหลักคุณธรรม

และซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 0.749 (SE = 0.331)  (A123)   

ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 

0.734 (SE = 0.321)  (A118)  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและแตงตั้ง

ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.654 (SE = 0.298)  (A127) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม 

และซ่ือสัตยมีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 0.644  
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(SE = 0.275) และ (A121)  ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบหรือคําไมสุภาพ 

0.641 (SE = 0.271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานยึดหลักคุณธรรม 

  และซ่ือสัตยผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
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ตารางท่ี 4.37 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเลื่อนมาตฐาน (standard error, SE) 

  ขององคประกอบดานการมีมนุษยธรรม 

องคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

คา

สัมประสิทธิ์

อิทธิพล 

คาความ 

คลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

(SE) 

A128  ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีด ี
         ในสถานศึกษา 0.713 0.327 
A132  ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ี 
         ศรัทธาของผูรวมงาน 0.732 0.351 
A134  ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรอง 
         ใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียร  0.688 0.299 
A136  ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธ 
         กับความพึงพอใจในงานบริหารและการจัดการท่ีดี  
         ดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 0.721 0.346 
  

 จากตารางท่ี 4.37  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบการดานการมีมนุษยธรรม
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (A132) ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ี         
ศรัทธาของผูรวมงาน 0.732 (SE = 0.351) (A136) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบริหารและการจัดการท่ีดีดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงาน
และดานรายได 0.721 (SE = 0.346) (A128) ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดี              
ในสถานศึกษา 0.713 (SE = 0.327) และ (A134)  ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรอง
ใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียร 0.688 (SE = 0.299) 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบดานการมีมนุษยธรรม 

 Format9 
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0.688 

0.721 
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  ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

ตอนท่ี 3  การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

 โดยสรางแบบประเมินความคิดเห็นแบบมีโครงสราง (structure interview) เก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน และขอวิจารณอ่ืน ๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 23 คน เพ่ือนํามาสรุป และปรับปรุงเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา
แบบเสมอภาคไดขอสรุปดังนี ้

 สวนท่ี 1 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 
 
ตารางท่ี 4.38  ผลประเมินและรับรองจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นตอ 
 ประเด็นพิจารณาในดานความถูกตอง 

ประเด็นในการพิจารณา X  S.D. แปลผล 

1 เปนรูปแบบท่ีมีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

2 เปนรูปแบบท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

3 เปนรูปแบบท่ีมีข้ันตอนการใชชัดเจน 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

4 เปนรูปแบบท่ีมาจากแหลงขอมูลและการไดมาซ่ึงขอมูลอยางชัดเจน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

5 
เปนรูปแบบท่ีมีการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือและแหลงขอมูลท่ี

หลากหลาย 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

6 เปนรูปแบบท่ีมีการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี

สมบูรณและชัดเจน 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29              

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความถูกตอง สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ
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และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความถูกตอง เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด                 

( X =4.69, S.D.=0.47)  
  

ตารางท่ี 4.39  ผลประเมินและรับรองจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นตอ 

 ประเด็นพิจารณาในดานความเหมาะสม 

ประเด็นในการพิจารณา X  S.D. แปลผล 

7 เปนรูปแบบท่ีคํานึงถึงกฎหมาย 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

8 เปนรูปแบบท่ีคํานึงถึงการรักษาสิทธิของผูท่ีเก่ียวของ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

9 เปนรูปแบบท่ีใหความเปนธรรมกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายหรือทุก

กลุม 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.68 0.46 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29               

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเหมาะสม สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเหมาะสม เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.68, S.D.=0.46) 

ตารางท่ี 4.40  ผลประเมินและรับรองจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นตอ 

 ประเด็นพิจารณาในดานความเปนไปได 

ประเด็นในการพิจารณา X  S.D. แปลผล 

10 เปนรูปแบบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

11 เปนรูปแบบท่ีมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

12 เปนรูปแบบท่ีปลอดจากภาวะเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

13 เปนรูปแบบท่ีมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเอ้ือใหปฏิบัติได 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29              

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเปนไปได สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ
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และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเปนไปได เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.75, S.D.=0.44) 
 

ตารางท่ี 4.41 ผลประเมินและรับรองจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นตอ 

 ประเด็นพิจารณาในดานความเปนประโยชน 

ประเด็นในการพิจารณา X  S.D. แปลผล 

14 เปนรูปแบบท่ีตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

15 เปนรูปแบบท่ีชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

16 เปนรูปแบบท่ีใหสารสนเทศท่ีเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

17 เปนรูปแบบท่ีจะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเปนประโยชน สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเปนประโยชน เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.77, S.D.=0.43) 

 สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินและรับรองของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ              

ในประเด็นนี้ไดมีผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ไดกลาวถึงการประเมินและรับรอง ซ่ึงผูวิจัยสรุปวิเคราะห

ในภาพรวม พบวา มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และมีความเปนประโยชน ไปในทิศทาง

เดียวกัน ผานเกณฑการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 

 การสนทนากลุม (0Focus Group) ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ตอองคประกอบ

ท้ัง 9 องคประกอบ ท่ีมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค ดังตารางท่ี 4.42 
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ตารางท่ี 4.42  รูปแบบมีความถูกตอง มีความเหมาะสม มีความเปนไปได สามารถนําไปใช 

  ประโยชนไดตอความคิดเห็นรูปแบบการสนทนากลุม0 (Focus Group) 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นประเมินและรับรอง / 0Focus Group 

เหมาะสม เปนไปได ถูกตอง เปนประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีวิสัยทัศน 7 100 7 100 7 100 7 100 

มีความสามารถในการตัดสนิใจ 7 100 7 100 7 100 7 100 

แสดงความเชื่อมั่นในตนเอง 7 100 7 100 7 100 7 100 

มุงเนนผลการปฏิบตัิการ 7 100 7 100 7 100 7 100 

การเปนแรงบันดาลใจ 7 100 7 100 7 100 7 100 

การกระตุนใหใชสติปญญา 7 100 7 100 7 100 7 100 

ความยุติธรรม 7 100 7 100 7 100 7 100 

การยึดหลักคณุธรรมและซื่อสตัย 7 100 7 100 7 100 7 100 

การมีมนุษยธรรม 7 100 7 100 7 100 7 100 

รวมเฉล่ีย 7 100 7 100 7 100 7 100 

 

 สรุป ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ไดแสดงความคิดเห็นจากการสนทนา

กลุม(0Focus Group) ท้ัง 7 คน มีความเห็นท้ัง 9 ดาน ในระดับดีมาก หรือ 100% (Percentile) ซ่ึงมี

ความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงสรุปมาเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค  

 ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะห และพัฒนารูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                     

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ท่ีเหมาะสม และเปนไปได ในข้ันตอนท่ี 2                      

มาตรวจสอบ และเพ่ิมความเชื่อถือในการสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการนําเสนอองคประกอบของ 
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ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งท่ีผูวิจัยไดพัฒนาจากขอมูลท้ังหมด ดวยวิธีการประเมิน    

ในรูปแบบ สัมภาษณ โดยนําเสนอรูปแบบ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

ใหผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาประเด็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง 

และการใชประโยชน พรอมท้ัง ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสม ผูวิจัยไดคัดเลือก

กลุมตัวอยางจากเกณฑผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จํานวน 

23 คน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค ดังนี้  

 องคประกอบท่ี 1 “มีวิสัยทัศน (Visionary)” ประกอบไปดวย 7 ตัวแปร 

 1. ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับ

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา 

 2. มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

 3. กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

ไวชัดเจน 

 4. การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมินสถานภาพของ

สถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 

 5. วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุน

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสูความเปนจริง 

 6. วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความเปนไปได 

 7. กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงคของสถานศึกษา 

 องคประกอบท่ี 2 “มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)” ประกอบไปดวย  

9 ตัวแปร 

 1. ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคลของผูใตบังคับบัญชา 

 3. มีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือ

ความกาวหนาตอไป 

 4. ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ 

 5. มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและเปนธรรม 
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 6. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดานท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

 7. แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 

 8. เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

 9.  กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคประกอบท่ี 3 “แสดงความเช่ือม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)” ประกอบ

ไปดวย 6 ตัวแปร 

 1. สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและเกิดปญหา 

 2. ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 

 3. ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและศรัทธาในตัวผูบริหาร 

 4. แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

 5. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 

 6. ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตนวาเปนใหญ 

 องคประกอบท่ี 4 “มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented)”ประกอบไป

ดวย 5 ตัวแปร 

 1. ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบาย

สําเร็จลุลวงไดดี 

 2. กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของตนสังกัด  

โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 

 3. ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะเปนเรื่องงานหรือ 

เรื่องสวนตัว 

 4. ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอในการ

ปฏิบัติการทํางาน 

 5. ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

 องคประกอบท่ี 5 “การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)” ประกอบไปดวย 4 ตัวแปร 

 1. ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 

 2. ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน 

 3. ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 

 4. มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจาย

สถานศึกษา 
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 องคประกอบท่ี 6 “การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating)” 

ประกอบไปดวย 7 ตัวแปร 

 1. มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู เพ่ิมทักษะความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

 2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 

 3. วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาวา มีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอม 

 4. ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

 5. วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 

 6. ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

และภายในสถานศึกษา 

 7. สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 

 องคประกอบท่ี 7 “ความยุติธรรม (Fair)” ประกอบไปดวย 3 ตัวแปร 

 1. ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ังเรื่องงาน

และเรื่องสวนตัว 

 2. ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใช

เวลานอยแตไดผลงานมาก 

 3. ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

บริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 

 องคประกอบท่ี 8 “การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)” ประกอบไปดวย 6 

ตัวแปร  

 1. ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ีดีและนําไปสูผลสําเร็จใน

สถานศึกษา 

 2. ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 

 3. ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระ

เหลวไหล 

 4. ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและแตงตั้งผูปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา 

 5. ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตยมีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมี

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 

 6. ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบหรือคําไมสุภาพ 
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 องคประกอบท่ี 9 “การมีมนุษยธรรม (Humane)” ประกอบไปดวย 4 ตัวแปร 

 1. ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ีศรัทธาของผูรวมงาน 

 2. ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

บริหารและการจัดการท่ีดี ดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 

 3. ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดีในสถานศึกษา 

 4. ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรองใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความเพียร 

 จากองคประกอบท้ัง 9 องคประกอบดังกลาว รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา
แบบเสมอภาค นําไปปฏิบัติยางจริงจัง ตอเนื่อง และเปนระบบ จะสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สามารถปรับปรุง เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา
แบบเสมอภาค ไดมาตรฐานตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. ศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค  2. พัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค   

3. ประเมินและรับรองรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ซ่ึงมีวิธีดําเนินการ

วิจัยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ โดยใช

วิธีสังเคราะหเอกสาร ศึกษาวิเคราะหงานวิจัย องคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค  2) การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และรางรูปแบบ 3) ตรวจสอบยืนยันรูปแบบท่ี

เหมาะสม และนําเสนอรูปแบบ ประชากรท่ีใช 368 คน และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

ลักษณะเครื่องมือเปนมาตรวัดแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมาเลขคณิต (mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (exploratory factor analysis)              

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  การดําเนินการวิจัยได

ดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษา

แบบเสมอภาค ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะหเอกสาร บทความวิชาการ วารสาร และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานความสําเร็จของสถานศึกษา                  

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ดานมีวิสัยทัศน (Visionary)  ดานมีความสามารถ

ในการตัดสินใจ (Decisive) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)  ดานมุงเนน

ผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented)  ดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ดานการ
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กระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) ดานความยุติธรรม (Fair) ดานการยึดหลัก

คุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) ดานการมีมนุษยธรรม (Humane) ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 ข้ันท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ผูวิจัยได

กําหนดขนาดกลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิเคราะห และเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัย           

ในครั้งนี้ประกอบดวย ผูอํานวยการ (ระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) หัวหนาสวน/หัวหนาฝาย 

(ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการพิเศษ) ครู/อาจารย จํานวนท้ังสิ้น 368 คน ผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) เลือกกลุมตัวอยางจากประชากรโดยคํานวณสัดสวนจาก

ตารางของ  เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอรเซ็นต 

 ข้ันท่ี 3 ผลการยืนยันรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ผูวิจัยนําราง

รูปแบบท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 มาประเมินและรับรองโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 23 คน และเพ่ิมความ

เชื่อถือในการสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยวิธีการโฟกัสกรุป 0(Focus Group)0 ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีได

จากการวิเคราะห ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ตรวจสอบ โดยสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบมีโครงสราง (structure interview) เก่ียวกับความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ

การนําไปใชประโยชน และขอวิจารณอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาสรุป และปรับปรุงเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพ่ือหาคาการแจกแจงความถ่ี คารอยละ  

ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห สังเคราะห

คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย ของรูปแบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางโดยการ 

วิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  และโปรแกรม ซ่ึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

5.1. สรุปผลการวิจัย 
   

 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ไดขอคนพบสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
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 5.1.1  ผลการวิจัยองคประกอบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 ประกอบดวย 9 องคประกอบ 51 ตัวแปร ดังนี้ 1) ดานมีวิสัยทัศน (Visionary) 2) ดานมี

ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  3) ดานแสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-

confidence)  4) ดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented)  5) ดานการเปนแรง

บันดาลใจ (Inspiration)  6) ดานการกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 7) ดาน

ความยุติธรรม (Fair) 8) ดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)  และ 9) ดานการมี

มนุษยธรรม (Humane)  ในแตละองคประกอบ ไดจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) ดังนี้  

  องคประกอบท่ี 1 “มีวิสัยทัศน (Visionary)” ประกอบไปดวย 7 ตัวแปร 1) ศึกษา

ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาประสงคของสถานศึกษา  2) มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 3) กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ี

ของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 4) การเชื่อมโยงขอมูลจากการ

วิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 5) วิสัยทัศน

ของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจใน

การนําสูความเปนจริง  6) วิสัยทัศนสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความเปนไปได  

7) กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปนประสงคของสถานศึกษา 

  องคประกอบท่ี 2 “มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)” ประกอบไปดวย  

9 ตัวแปร  1) ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 2) มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคลของผูใตบังคับบัญชา 3) มีความคิดวา

ปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป  

4) ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ 5) มีความเปนผูรูใน

การแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและเปนธรรม 6) ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการ

แกปญหาในทุก ๆ ดานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 7) แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดง

ความคิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 8) เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสู

จุดมุงหมายท่ีตั้งไว 9) กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  องคประกอบท่ี 3 “แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)” ประกอบ

ไปดวย 6 ตัวแปร 1) สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและเกิดปญหา 2) ใหความ
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เปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 3) ประพฤติตนให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและศรัทธาในตัวผูบริหาร 4) แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึง

ความเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 5) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้ง

คณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 6) ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือ

ตนวาเปนใหญ 

  องคประกอบท่ี 4 “มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented)”ประกอบไป

ดวย 5 ตัวแปร 1) ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบาย

สําเร็จลุลวงไดดี 2) กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของตน

สังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย                

3) ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว              

4) ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน 

5) ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

  องคประกอบท่ี 5 “การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)” ประกอบไปดวย 4 ตัวแปร 

1)ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 2) ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัว

และการทํางาน 3) ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง    

4) มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา 

  องคประกอบท่ี 6 “การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating)” 

ประกอบไปดวย 7 ตัวแปร 1) มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู เพ่ิมทักษะความ

ชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธี ท่ีหลากหลาย 2) ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง

ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 3) วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา

วา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอม 4) ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ัง

ความคาดหวังของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 5) วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปน

จุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 6) ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษา

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 7) สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวาง

ใหกับบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 

  องคประกอบท่ี 7 “ความยุติธรรม (Fair)” ประกอบไปดวย 3 ตัวแปร 1) ลักษณะผูนํา

แบบบารมีท่ีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว  

2) ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอย

แตไดผลงานมาก 3) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

บริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 
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  องคประกอบท่ี 8 “การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)” ประกอบไปดวย           

6 ตัวแปร 1) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ีดีและนําไปสูผลสําเร็จใน

สถานศึกษา 2) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธ ท่ีดี กับทีมงานใน

สถานศึกษา 3) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือพูดในสิ่งไรสาระ

เหลวไหล 4) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและแตงตั้งผูปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา 5) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตยมีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมี

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 6) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยงดเวนการพูด

คําหยาบหรือคําไมสุภาพ 

  องคประกอบท่ี 9 “การมีมนุษยธรรม (Humane)” ประกอบไปดวย 4 ตัวแปร 1) ผูนํามี

มนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ีศรัทธาของผูรวมงาน 2) ลักษณะผูนําแบบบารมี

ดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบริหารและการจัดการท่ีดี ดานหัวหนา

งาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 3) ผูนํามีมนุษยธรรมในการบริหารและการจัดการท่ีดีใน

สถานศึกษา 4) ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรองใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความเพียร  

 5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 จากการวิเคราะห คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดง

ความเหมาะสม ของรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค พบวาระดับ

ปฏิบัติการของปจจัยท่ีกําหนดผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญมีระดับปฏิบัติในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.63 เม่ือแยก

พิจารณารายขอพบวา ปจจัยเรื่อง “ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ทีมงานในสถานศึกษา” มีระดับความจําเปนมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.32 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.) เทากับ 0.71  และปจจัยท่ีมีระดับความจําเปนนอยท่ีสุดคือ “เนนการลดข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน” มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.63  

มีระดับความจําเปนอยูท่ีระดับปานกลาง 

 การวิ เคราะหปจจัยปจจัยรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา                 

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

วิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช              

KMO and Bartlett’s test ซ่ึงคา KMO เปนการทดสอบความเหมาะสมของ correlation matrix  

ในการวิเคราะหองคประกอบคือเปนดัชนีท่ีบอกความแตกตางระหวาง matrix สหสัมพันธของตัวแปร
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ท่ีสังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เม่ือวิเคราะหแลวพบวาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. = 0.789 ซ่ึงเขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอมูลมีความเหมาะสมท่ีจะนํา

เทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะหองคประกอบ ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (varimax rotation) ได  9 องคประกอบ โดยพิจารณา

จากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ท่ีมากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และการ

เลือกปจจัยจากจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยท่ีตองมีตัวแปรบรรยายปจจัยนั้น ๆ โดยมีคาน้ําหนัก 

(factor loading) แตละตัวแปรเทากับ 0.5 ข้ึนไป พบวา ในองคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรอธิบาย

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  

7 ตัว แปร องคประกอบท่ี 2 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 7 ตัว องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรอธิบาย

องคประกอบ 6 ตัวแปร องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร  องคประกอบท่ี 5 

มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 4 ตัวแปร  องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร  

องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรอธิบาย

องคประกอบ 6 ตัวแปร และองคประกอบท่ี 9 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 4 ตัวแปร 

  องคประกอบท่ี 1  “มีวิสัยทัศน (Visionary)” ตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร มีคา

น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.652 ถึง 0.850 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 25.507 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 18.350 แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 7 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 

  องคประกอบท่ี 2 “มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)” ตัวแปรสําคัญ จํานวน  

9 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.603 ถึง 0.857 มีคาความแปรปรวนของ

ตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 16.689 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 11.409 แสดงวา 

ตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปน

อันดับ 2  

  องคประกอบท่ี 3 “แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)” ตัวแปร

สําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.875 ถึง 0.764 มีคาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 11.590 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 

9.180 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดี ซ่ึงเม่ือเทียบคา

ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญ

เปนอันดับ 3  
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  องคประกอบท่ี 4 “มุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented)” ตัวแปรสําคัญ 

จํานวน 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.734 ถึง 0.858 มีคาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 9.076 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 

7.371 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ

เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มี

ความสําคัญเปนอันดับ 4  

  องคประกอบท่ี 5  “การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)” ตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัว

แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.730 ถึง 0.864 มีคาความแปรปรวนของตัว

แปร (eigenvalues) เทากับ 8.730 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 7.103 แสดงวา ตัว

แปรท้ัง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเทียบคาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปน

อันดับ 5  

  องคประกอบท่ี 6  “การกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating)” ตัว

แปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.634 ถึง 0.798 มีคา

ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 4.515 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 

3.248  แสดงวา ตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ

เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มี

ความสําคัญเปนอันดับ 6  

  องคประกอบท่ี 7  “ความยุติธรรม (Fair)” ตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.884 ถึง 0.854 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalues) เทากับ 4.060 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.920 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 

3 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัว

แปร(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7  

  องคประกอบท่ี 8 “การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity)” ตัวแปรสําคัญ 

จํานวน 6 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.641 ถึง 0.752 มีคาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.015 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 

2.169 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบ

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญ

เปนอันดับ 8 

  องคประกอบท่ี 9 “การมีมนุษยธรรม (Humane)” ตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร  

มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.688 ถึง 0.732 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
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(eigenvalues) เทากับ 2.834 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.989  แสดงวา ตัวแปรท้ัง 

4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ 

ตัวแปร(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 9 

 จากการวิเคราะหคาสถิติในการทดสอบ ไค-สแควร Chi-square มีคาเทากับ 0.562  

(P < .05) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

ของภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสอดคลองเชิงประจักษ  

 จากผลการวิเคราะหคาสถิติท่ีไดนําเสนอแลวขางตน แสดงใหเห็นรูปแบบภาวะผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ภายหลังการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis)  

ซ่ึงประกอบดวย 9 องคประกอบยอย 51 ตัวแปร  

 จากการพิจารณาตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง ความเหมาะสม และการนําไปใช

ประโยชนของรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค โดยใชวิธีสัมภาษณผูบริหาร

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 10 รูป/คน พบวาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น

สอดคลองกันท้ัง 10 รูป/คน โดยมีความเห็นวา รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค 

ประกอบดวยองคประกอบ จํานวน 9 องคประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน (Visionary) 2) มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ (Decisive) 3) แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence)  4) มุงเนนผล

การปฏิบัติการ (Performance Oriented)  5) การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 6) การกระตุน

ใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 7) ความยุติธรรม (Fair) 8) การยึดหลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตย (Integrity) 9) การมีมนุษยธรรม (Humane) และเปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมถูกตอง 

สามารถนําไปใชประโยชนตอภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืน

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ซ่ึงสอดคลองกับ 

Kamboh (2009) กลาววา บุคลากรเปนสินทรัพยท่ีมีคาท่ีสุดในองคการ องคการจะประสบ

ความสําเร็จไดจะตองอาศัยบุคลากรทุกคน องคการสวนใหญจะใชแรงจูงใจในการกระตุนใหบุคลากร

ปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีหลายปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของบุคลากร 

ทัศนคติและพฤติกรรมจะเปนบทบาทสําคัญในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับปจจัยอ่ืน ๆ ดังท่ี

กลาวไว บรรยากาศในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาพวกเขาจะพอใจหรือไมพอใจในงานหรือสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังเปนสิ่งท่ีบอกไดอีกวาบุคลากรขององคการไดรับการดูแลจากองคการอยางไร องคการได

ใหความสําคัญตอบุคลากรอยางไร ระบบ เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับของ
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องคการ และบุคลากรจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด บางครั้งอาจมีความยากลําบากในการ

ยอมรับข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน ขอเสนอแนะจากบุคลากร ขอเสนอแนะไดรับ

การตอบสนองอยางถูกตอง จะทําใหการปฏิบัติงานราบรื่น โดยปญหาในการปฏิบัติงานตาง ๆ จะถูก

นํามาอภิปรายกัน องคการท่ีสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดตามขอเสนอแนะของบุคลากร ในองคการจะ

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการนั้นได การใหการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  

มีการใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาท่ีมีประโยชน การตัดสินใจในการดําเนินงานบางอยางเปนสวน

สําคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลตอ

องคการ แรงจูงใจ เปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในองคการ การสรางแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีความ

แตกตางกันนั้นเปนสิ่งสําคัญเพ่ือประโยชนตอองคการ วิธีการกระตุนแรงจูงใจมีอยูหลายวิธี ซ่ึงจะ

สงผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการท่ีแตกตางกัน ความสามารถ  

มีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมความเชื่อ ม่ันของบุคลากรและยังจะมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติงาน ทักษะไดมาจากการเรียนรูและประสบการณ การมีทักษะและ

ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การฝกอบรม 

เปนวิธีท่ีสําคัญของการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความชํานาญมากข้ึน 

 Emerson (1913) อางถึงใน เบญจพร กลิ่นสีงาม (2559 : 26) ไดกลาววา หลักการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากหนังสือ “The Principles of Efficiency” สามารถ

แบงได ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน เปนการทําความเขาใจและกําหนดแนวคิดในการ

ปฏิบัติงานใหชัดเจน ผูบริหารจะตองทราบถึงสิ่งท่ีตองการเพ่ือลดความคลุมเครือ และความไมแนนอน 

2) ใชหลักเหตุผลท่ัวไป เปนการใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 

ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถสรางความแตกตาง โดยคนหาความรูและคําแนะนําใหมากเทาท่ีทํา

ได 3) คําแนะนําท่ีดี ผูบริหารตองการคําแนะนําจากผูอ่ืน คําแนะนําตองถูกตองและสมบูรณ 4) วินัย 

ถือเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติพรอมชวยกันรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรกําหนดองคการ

เพ่ือใหบุคลากรเชื่อถือตามกฎและวินัยตาง ๆ 5) ความยุติธรรม เปนการปฏิบัติติงานดวยความ

ยุติธรรม ผูบริหารควรใหความรูและความเหมาะสมแกบุคลากรอยางเทาเทียมกัน 6) มีขอมูลท่ีเชื่อถือ

ไดเปนปจจุบัน ถูกตองและแนนอน การปฏิบัติติงานตองเชื่อถือได มีหลักฐาน 7) ความชอบวัยของ

การจัดสง ผูบริหารควรใชการวางแผนสําหรับแตละหนาท่ีเพ่ือใหบุคลากรทําหนาท่ีไดอยางราบรื่นและ

บรรลุจุดมุงหมาย โดยงานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง  8) มาตรฐานและ

ตารางเวลา ผูบริหารตองพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและกําหนดเวลาปฏิบัติงานสําหรับแตละหนาท่ี  

9) สภาพมาตรฐาน ผลงานท่ีไดมาตรฐาน 10) การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน การดําเนินงานสามารถยึด

เปนมาตรฐานได ผูบริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี 11) มีคําสั่งการ

ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานระบุไว กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนงานได ผูบริหาร
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ตองระบุการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและเปนลายลักษณอักษร 12) การใหรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารควรใหรางวัลแกบุคลากรสําหรับผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ 

 Peterson and Plowman (1953) อางถึงใน ประพันธ ชัยกิจอุราใจ (2561 : 19) ได

กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ 1) ดานคุณภาพ

ของงาน คุณสมบัติของงานหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการและสรางใหเกิดความพึง

พอใจได 2) ดานปริมาณงาน  ปริมาณของงานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคการ 

3) ดานเวลา ความรวดเร็ว มีความเหมาะสมกับงาน และผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  4) ดาน

คาใชจาย ความสามารถในการลดตนทุนหรือใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนด โดยอยางไดผลตามท่ี

ตองการ 

 5.1.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค  

 แบบประเมินความคิดเห็นแบบมีโครงสราง (structure interview) เก่ียวกับความ

เหมาะสม                 ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน และขอวิจารณอ่ืน ๆ 

จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 23 คน และเพ่ิมความเชื่อถือในการสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยวิธีการโฟกัส

กรุป 0(Focus Group)0 ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีไดจากการวิเคราะห ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน เพ่ือ

นํามาสรุป และปรับปรุงเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาคไดขอสรุปดังนี้  

 ดานความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                     

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความถูกตอง สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความถูกตอง เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด   

( X =4.69, S.D.=0.47) 

 ดานความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเหมาะสม สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเหมาะสม เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด   

( X =4.68, S.D.=0.46) 

 ดานความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23 คน ไดประเมินรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                     
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เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเปนไปได สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเปนไปได เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.75, S.D.=0.44) 

 ดานความเปนประโยชน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 23  คน ไดประเมินรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29                   

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค วามีความเปนประโยชน สามารถนําไปใชกับผูนําแบบ

บารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได โดยผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบในประเด็นดานความเปนประโยชน เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.77, S.D.=0.43) 

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินและรับรองของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นนี้ไดมี

ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ไดกลาวถึงการประเมินและรับรอง ซ่ึงผูวิจัยสรุปวิเคราะหในภาพรวม พบวา 

มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และมีความเปนประโยชน ไปในทิศทางเดียวกัน 

 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ไดแสดงความคิดเห็นจากการสนทนากลุม

( 0Focus Group) ท้ัง 7 คน มีความเห็นท้ัง 9 ดาน ในระดับดีมาก หรือ 100% (Percentile) ซ่ึงมี

ความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงสรุปมาเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาค 

 

5.2. อภิปรายผล 

 

 จากการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ประเด็นสําคัญ 

ท่ีคนพบจากรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค สามารถนํามาอภิปรายผลของ

การวิจัยไดดังนี้ 

 รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค จากขอคนพบเก่ียวกับ

องคประกอบ เพ่ือศึกษาองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค                       

มีองคประกอบท่ีสําคัญ 9 องคประกอบ คือ 1. มีวิสัยทัศน (Visionary)  2. มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ (Decisive) 3. แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 4. มุงเนนผลการ
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ปฏิบัติการ (Performance Oriented)  5. การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 6. การกระตุนใหใช

สติปญญา (Intellectually stimulating) 7. ความยุติธรรม (Fair) 8. การยึดหลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตย (Integrity) 9. การมีมนุษยธรรม (Humane) ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน แม็กซ เวเบอร (Weber, 1947, p. 358) ไดเสนอความหมายของภาวะผูนําแบบบารมี 

ในหนังสือภาวะผูนําแบบบารมีในหนังสือของเขาวาบารมีนั้นเปนพรสวรรคท่ีอธิบายไดถึงความมี

อิทธิพลท่ีไมมีแนวทางท่ีชัดเจนและอยูนอกเหนือการควบคุมของ กฎหมาย แตผูตามนั้นยอมศิโรราบ

กับสิ่งท่ีพวกเขาถือวาเปนแรงบันดาลใจอันเกิดข้ึนจากพรสวรรค หรือคุณภาพท่ีอยูเหนือธรรมชาติ 

ผูนําแบบบารมีเปนเอกลักษณของบุคคลผูซ่ึงไดรับการยอมรับจากบุคลิกภาพ ความสามารถท่ีสงผลตอ

การรับรูของผูตามภาวะผูนําแบบบารมีสรางใหเกิดความจงรักภักดี การมีความรูสึกรวม และความ

ศรัทธาใหกับเหลาผูตาม ซ่ึงเขาเหลานั้นยึดถือเอา ผูนํานั้นเปนแรงบันดาลใจ เปนวีรบุรุษ กอใหเกิด

ความรูสึกท่ีลึกซ้ึงท่ีนํามาสูความผูกพัน มีแรงจูงใจ และการปฏิบัติงานหรือหนาท่ีอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ โรเบริต เจ. เฮาส  ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยเพซิลวาเนีย ไดเสนอผานทางงานวิจัย

ของเขาวาภาวะผูนําแบบบารมีของผูนํามีความสําคัญเปนอยางมากตอ ผูใตบังคับบัญชา ลักษณะนิสัย

ของผูนําแบบบารมีนี้มักจะเปนไปในทางท่ีสรางใหเกิดความม่ันใจ ในตัวผูนําตอผูใตบังคับบัญชา มี

ลักษณะความนาเชื่อถือสูง มีการยกตัวอยางหรือทําเปน แบบอยางท่ีผูใตบังคับบัญชายอมรับ และให

ความสําคัญกับการทํางานเปนทีม มีการใหความ ชวยเหลือ ซ่ึงกอใหเกิดพันธะหนาท่ีรวมกันในการ

นําพาความสําเร็จมาสูองคการท่ีจะสงผลใหการมีบารมีของผูนําเพ่ิมสูงข้ึนไปอีก ลูซเซียร และ แอชชัว 

(Lussier & Achua, 2001,p. 375) ไดเสนอผานหนังสือของพวกเขาวา บารมี คือ กระบวนการแหง

อิทธิพลท่ีจะกอใหเกิด ความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและขอตกลงของเหลาสมาชิกในองคการและ

สรางขอผูกพันกับ องคประกอบขององคการ ซ่ึงหากผูนําไดรับการยอมรับวามีบารมีแลวนั้น ก็จะเกิด

สิ่ ง 

ท่ีเรียกวา “ภาวะผูนําแบบบารมี” โดยภาวะผูนําแบบบารมีเปนกระบวนการท่ีอยูเหนือธรรมชาต ิ

และนําไปสู แรงบันดาลใจ กระตุนใหบุคคลอยูเหนือผูอ่ืนในสถานการณท่ีวิกฤต บุคคลท่ีมีลักษณะผูนํา 

ประเภทนี้มักจะแกปญหาเฉพาะหนาและถูกฝากความหวังจากผูคนในสถานการณท่ีวิกฤต วิเชียร  

วิทยอุดม (2548, น. 149) สรุปถึงความหมาย และความสําคัญของภาวะผูนําแบบบารมีวา บารมีเปน

ผลไดสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนมาจากการปฏิสัมพันธกันระหวางผูนํา และผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดภาวะผูนํา

แบบบารมีข้ึน และความสําคัญของภาวะผูนําแบบบารมีนั้น สงผลกระทบตอการทําใหเกิดผลลัพธตอ

องคการ ซ่ึง ผลลัพธหรือผลประโยชนนั้นไมจําเปนเสมอไปท่ีจะเปนไปในแนวทางท่ีดี เหมาะสม หรือ

ไดรับการยอมรับจากสังคม โดยสรุปจากการคนควา ความหมายของภาวะผูนําแบบบารมี หมายถึง

การท่ีผูนํามีการปฏิสัมพันธกับผูตามแลวผูตามมีความเชื่อถือและศรัทธาในตัวผูนํา ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกลาวของผูตามเกิดข้ึนจากการรับรูพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกมา เชน พฤติกรรมในดานวิสัยทัศน 
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ดานการ เปนแรงบันดาลใจ และการยุติธรรม เปนตน  พฤติกรรมของผูนําเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญท่ี

นําไปสูการรับรูของผูตาม ซ่ึงจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพตอหนวยงานหรือองคการได    

 

  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้เปนหัวขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. จากผลการวิจัย ดานมีวิสัยทัศน (Visionary)  พบวา เปนองคประกอบท่ีสําคัญตอ

รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค อันดับ 1 เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตน

สังกัดกําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา  

2) มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 3) กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนไวชัดเจน 4) การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน 5) วิสัยทัศนของสถานศึกษาระบุภาพหรือความ

คาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสูความเปนจริง  6) วิสัยทัศน

สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและมีความเปนไปได  7) กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละป                   

เปนระยะเวลา 5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงคของสถานศึกษา 

องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 0.652 – 0.850 มีคาความแปรปรวนตัวแปร              

รอยละ 25.507 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร                        

ในองคประกอบท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ มุงศึกษาผลผลิตหลัก และตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตนสังกัด

กําหนดใหดําเนินการ ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา มีแผน

ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนการ มีการเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมินสถานภาพของ

สถานศึกษาในการชวยกันสรางความคาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจน ทาทายกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ

ในการนําสูความเปนจริง และมีความเปนไปได กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละปเปนระยะเวลา 

5 ปเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนประสงคของสถานศึกษา สอดคลองกับ เศาวนิต 

เศาณานนท (2542 : 119-121) กลาวถึงนักวิชาการคือ Bennis and Nanus (1985) พัฒนาวิสัยทัศน 

(Developing Vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนท่ีดีสําหรับองคการในอนาคต และตองเปนผูรวบรวมพลัง

ของสมาชิกใหทุมแรงทุมใจ โดยผูนําจะตองสนใจวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึน จะตองตัดสินใจวาอะไร              

จะเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการในอนาคต จะตองกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานของ

ทุกคนในองคการ สิ่งสําคัญของผูนําท่ีควรมีคือ วิสัยทัศนท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมสนับสนุน กลาวคือ
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การสรางแรงบัลดาลใจใหผูปฏิบัติงานโดยทําใหรูวางานของเขามีความหมายตอองคการ และสนองตอ

ความตองการพ้ืนฐานของเขาได ใหผูตามไดรูถึงคุณคาของตนวาเปนสวนหนึ่งขององคการหรือการ

เปลี่ยนแปลง และภารกิจวิสัยทัศนจะตองเปนตัวชี้แนวทางของการตัดสินใจตาง ๆ ดานงบประมาณ 

บุคลากร ความคิดริเริ่ม และความเก่ียวของของบุคลากรในทุกระดับ สิ่งท่ีเปนปญหาก็คือ ทําอยางไร

ผูนําจึงจะไดมาซ่ึงวิสัยทัศนหรือมีวิสัยทัศนท่ีดี และสนองตอบความตองการดังกลาวไดโดยไมมีความ

คลุมเครือหรือไมชัดเจน ผูนําตองสรางเครือขายท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน สนใจรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย วิสัยทัศนนั้นควรไดมีการคัดเลือกจากท่ีเสนอ

ความคิดจากหลายมุมมอง ผูนําท่ีดีและเกงตองทําใหวิสัยทัศนเปนท่ีเขาใจงายและมีเหตุผลท่ีทุกฝาย                  

จะเห็นชอบรวมกัน ท่ีสําคัญตองใหทุกฝายยอมรับวาเปนเรื่องท่ีเปนจริงไดและทําใหเกิดข้ึนหรือสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย 

 2. จากผลการวิจัย ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive) พบวา มีความ

คิดเห็นประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละ

บุคคลของผูใตบังคับบัญชา 3) มีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนาใน

การตัดสินใจเพ่ือความกาวหนาตอไป 4) ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอ

ภาคท่ัวถึงทุกระดับ 5) มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและเปนธรรม 

6) ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการแกปญหาใน ทุก ๆ ดานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

7) แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 8) เปนผูมี

ความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 9) กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและ

ปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบอยูระหวาง 0.603 - 0.857  มีคา

ความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 11.409 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 

9 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 2 แสดงใหเห็นวา การใหความสําคัญกับทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา

และภายนอกสถานศึกษาไดมีการประเมินผลของปญหาและการปฏิบัติงานตามความสามารถของแต

ละบุคคลมีความคิดวาปญหาในการทํางานมิใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีพัฒนาในการตัดสินใจเพ่ือ

ความกาวหนาตอไป ใหอิสรภาพในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคท่ัวถึงทุกระดับ  

มีความเปนผูรูในการแกไขปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยเหตุผลและเปนธรรม ผูบริหารมีความกลา

ตัดสินใจในการแกปญหาในทุก ๆ ดานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผล

ในการแสดงความคิดเห็นตอปญหา เปนผูมีความรูมีการพัฒนาศักยภาพในการจะกาวสูจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไว กลาตัดสินใจในปญหาท่ีใหญและปญหาเล็ก ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

กลาหาญและม่ันคงในการตัดสินใจ ท่ีถูกตองเปนประโยชนตอองคการ ความสามารถในการตัดสินใจ 

สอดคลองกับ วิเชียร วิทยอุดม (2553 : 153-159) กลาวถึงนักวิชาการ สตีเฟนและแมรี (Stephen 
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and Mary, 2000) วา ผูนําจะเปนผูวางโครงสรางและข้ันตอนท่ีจะสรางวิสัยทัศน มองการณไกล  

ท่ีเปนไปไดจริงและเปนอนาคต ท่ีดึงดูดใจและผูกพันผูใตบังคับบัญชา รวมพลังมุงไปสูจุดมุงหมายของ

องคการจากระดับลางไปสูระดับบน ความกลาหาญและม่ันคงในการตัดสินใจท่ีถูกตองเปนประโยชน

ตอองคการผูนําเปนท่ี ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือ

ไดรวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนํา ผูนํา

จะตองมีความสามารถในการตัดสินใจและสามารถถายทอดไปยังผูตาม มีความสมํ่าเสมอมากกวาการ

เอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ เปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

 3. จากผลการวิจัยดานแสดงความเช่ือม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) พบวา 

ความคิดเห็นประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) สามารถควบคุมอารมณตนเองไดใน

สถานการณวิกฤตและเกิดปญหา 2) ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับ

ผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา 3) ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและศรัทธาใน

ตัวผูบริหาร  4) แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 5) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา 

6) ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตนวาเปนใหญ องคประกอบนี้มีคาน้ําหนักอยู

ระหวาง 0.764 - 0.835 คาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 9.180 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือ

ความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ความเชื่อม่ันในตนเอง

สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤตและเกิดปญหา พรอมท้ังมีความเปนมิตร แสดง

น้ําใจ และความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในสถานศึกษา ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิด

ความภาคภูมิใจและศรัทธาในตัวผูบริหาร แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อม่ันในตนเองกลา

แสดงออกในทางท่ีเหมาะสมใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงายไมถือตนวาเปนใหญ 

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจนภายในสถานศึกษา สอดคลองกับ 

Bass and Avolio (1991) อางถึงใน รัตติภรณ จงวิศาล (2543 : 22-24)  การสรางบารมี หรือการมี

อิทธิพลท่ีเปนอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma Leadership : H or CL) หมายถึง ผูนํา

ประพฤติตนเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา 

ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติ

เหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนํา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้คือ ผูนํา

จะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแต

อารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง ผูนํา

จะเปนผูมีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน แตจะ
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ประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความ

เฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความ

เชื่อและคานิยม ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม รวมท้ังทําให

ผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดง

ความม่ันใจ ชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบ

พฤติกรรมผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเองผูนําจึงรักษา

อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการได 

 4. จากผลการวิจัยดานมุงเนนผลการปฏิบัติการ (Performance Oriented) พบวา

ความคิดเห็นประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะ

ไดรับเม่ือปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี 2) กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ให

สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย 3) ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะ

เปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 4) ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอในการปฏิบัติการทํางาน 5) ใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 0.734 - 0.858 มีคา

ความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 7.371 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 

5 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 4 แสดงใหเห็นวาผูใตบังคับบัญชามองเห็นความสําเร็จท่ีจะไดรับเม่ือ

ปฏิบัติตามแผนงานหรือนโยบายสําเร็จลุลวงไดดี กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก ใหสอดคลองกับ

นโยบายและเปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังดานปริมาณ 

คุณภาพ เวลาและคาใชจาย ไมวิจารณความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบไมวาจะเปนเรื่อง

งานหรือเรื่องสวนตัว ใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอในการ

ปฏิบัติการทํางาน พรอมกับใหรางวัล คําชื่นชม หรือกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยู

เสมอ สอดคลองกับ Peterson and Plowman (1953) อางถึงใน ประพันธ ชัยกิจอุราใจ (2561 : 

19) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) คุณสมบัติของ

งานหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการและสรางใหเกิดความพึงพอใจได 2) ปริมาณของ

งานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคการ 3) มีความรวดเร็ว เหมาะสมกับงาน และ

ผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 4) มีความสามารถในการลดตนทุนหรือใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนด 

โดยอยางไดผลตามท่ีตองการ Steers (1970) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปจจัยการ

ปฏิบัติงานท่ีดีตองมีความสามารถเฉพาะตัวสามารถการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในการ
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ปฏิบัติงานเพ่ีอองคการ ความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ ของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ 

 5. จากผลการวิจัยดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) พบวา ความคิดเห็น

ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  ตอไปนี้ คือ 1)ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 2) ใหกําลังใจ

และดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน 3) ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 4) มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 0.864 

– 0.818 มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 7.103 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธ

ของตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 5 แสดงใหเห็นวา การเปนแรงบันดาลใจ ไมยึดติดกับ

หลักการหรือทฤษฎีจนเกินไปไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป ใหกําลังใจและดูแล

ผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสวนตัวและการทํางาน ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

ทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตางมีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกรอบ

วงเงินรายจายสถานศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับ รังสรรค 

ประเสริฐศรี (2544 : 68) กลาวถึง  การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนแรงจูงใจในหมูผูตาม 

(Inspirational Motivation) ผูนําเชิงปฏิรูปจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีกระตุนและจูงใจใหผูตาม

ตระหนักถึงความสําคัญและความทาทายของงานท่ีไดรับมอบหมาย กระตุนใหเกิดจิตสํานึกในความ

เปนกลุม แสดงความกระตือรือรนในการทํางาน มองโลก ในแงดี และใหสมาชิกมีสวนรวมในการ

มองเห็นอนาคตท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ผูนําตองเขาใจในความคาดหวังของผูตาม และแสดงการยอมรับ

ในเปาหมายและมีวิสัยทัศนในการทํางานรวมกัน  คูเนอรต (Kuhnert, 1994 : 746) กลาว เปน

พฤติกรรมท่ีผูนําเชิงปฏิรูปแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมี

ตอผูตาม ดวยการสรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมานและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ ในทาง

ปฏิบัติของผูนํามักจะใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมาย 

แทนการทําเพ่ือประโยชนเฉพาะตน ผูนําเชิงปฏิรูปจึงถือไดวาเปน ผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานเปน

ทีม ผูนําจะพยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรางจิตสํานึกของผูตามให

เห็นความสําคัญวา เปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะ

ทําใหองคการเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จได 

 6. จากผลการวิจัยดานการกระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) 

พบวา ความคิดเห็นประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหา 

แลกเปลี่ยนความรู เพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย 2) ผูบริหารเปด

โอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี 3) วิเคราะหและทบทวนภารกิจ 
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อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอม  

4) ศึกษากฎหมาย นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 5) วิเคราะห

ประเมินปจจัยภายในแตละดานวาเปนจุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 6) ใชกระบวนการมีสวน

รวมในการระดมสมองเพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 7) สงเสริม

การแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของผูรวมทีม องคประกอบนี้

ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 0.634 – 0.798 มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 3.248 ซ่ึง

อธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 6 แสดงให

เห็นวา การกระตุนใหใชสติปญญา มีการสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู  

เพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานได

แสดงความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี วิเคราะหและทบทวนภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

สถานศึกษาวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอม ศึกษากฎหมาย 

นโยบาย รวมท้ังความคาดหวังของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแต

ละดานวาเปนจุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษาใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพ่ือ

ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปด

กวางใหกับบุคลากรยอมรับความคิดเห็น เปนการกระตุนใหเกิดปญญา สอดคลองกับ รังสรรค 

ประเสริฐศรี (2544 : 68) กลาวถึง การกระตุนปญญา การกระตุนความคิดในหมูผูตาม (Intellectual 

Stimulation) ผูนําเชิงปฏิรูปจะกระตุนใหผูตามมีความพยายามท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ดวยการตั้ง

คําถามตอขอสันนิษฐานเดิม กําหนดกรอบของปญหาใหม นําแนวทางแกไขปญหาแบบใหมมาใชกับ

สถานการณในลักษณะเดิม ผูนําจะสนับสนุนใหผูตามเกิดความคิดสรางสรรค โดยไมวิพากษวิจารณตอ

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยายามใหผูตามแสดงความคิดเห็นตอแนวทางแกไขปญหา ดวยการ

พยายามระบุถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและหาวิธีแกไขปญหานั้น ผูตามจะไดรับการสนับสนุนจากผูนําใหนํา

แนวทางใหมๆ ท่ีไดมาใชในการแกไขปญหา และจะไมวิพากษวิจารณแนวคิดท่ีมีความแตกตางจาก

แนวคิดของผูนํา คูเนอรต (Kuhnert, 1994 : 746) กลาววาเปนพฤติกรรมของผูนําเชิงปฏิรูป 

ท่ีแสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเริ่มการสรางสรรคสิ่งใหมๆโดยใชวิธีการฝกทบทวนกระแส

ความเชื่อและคานิยมของตน หรือของผูนํา หรือขององคการ ผูนําเชิงปฏิรูปจะสรางความรูสึกทาทาย

เกิดข้ึนแกผูตาม และจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการทดลองวิธีการใหม ๆ ของตน หรือตองการ

ริเริ่มสรางสรรคใหมท่ีเก่ียวกับงานขององคการสงเสริมให ผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปญหา 

ตาง ๆ ดวยตนเอง 

 7. จากผลการวิจัยดานความยุติธรรม (Fair)  พบวา ความคิดเห็นประกอบดวยลักษณะ

ตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบท้ัง

เรื่องงานและเรื่องสวนตัว 2) ลักษณะผูนําแบบบารมีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการ
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ทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก 3) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความยุติธรรมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบริหารดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 

องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 0.854 – 0.864 มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอย

ละ 2.921 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร ในองคประกอบ 

ท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ความยุติธรรม ลักษณะผูนําแบบบารมีไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชา

ในทางลบท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหม

ใชเวลานอยแตไดผลงานมาก ความยุติธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบริหารดาน

หัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได ซ่ึงสอดคลองกับ ไทกีและเดอแวนนา (Tichy and 

Devanna, 1990 : 19-32) ผูนําเชิงปฏิรูปจะมีความกลา ทาทาย เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยาง

แทจริง สรางสรรค ปรับปรุง มีความเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะเปลี่ยนแปลงองคการท้ังภายในและภายนอก 

ใหกําลังใจผูตาม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรมจริยธรรม โดยยกระดับแนวคิดและคานิยม

ทางศีลธรรมใหสูงข้ึน ไมยึดตามอารมณ ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา แตจะใหเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นโดยไมขัดแยง มีความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน เพ่ือกอใหเกิดสันติภาพและ

มนุษยธรรมในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกในองคการ  

 8. จากผลการวิจัยดานการยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) พบวา ความคิดเห็น

ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 1) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ี

ดีและนําไปสูผลสําเร็จในสถานศึกษา 2) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการสรางความสัมพันธ 

ท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษา 3) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยมีการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือ

พูดในสิ่งไรสาระเหลวไหล 4) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการมอบหมายงานและแตงตั้ง

ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 5) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานความมีคุณธรรม และซ่ือสัตยมีการ

บริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 6) ผูนํายึดหลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตยงดเวนการพูดคําหยาบหรือคําไมสุภาพ องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยูระหวาง 

0.641 – 0.752 มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 2.169 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลอง หรือ

ความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 7 แสดงใหเห็นวา การยึดหลักคุณธรรมและ

ซ่ือสัตย ผูนํายึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตยในการกําหนดนโยบายท่ีดีและนําไปสูผลสําเร็จใน

สถานศึกษา สรางความสัมพันธท่ีดีกับทีมงานในสถานศึกษาการงดเวนจากการพูดเพอเจอ หรือพูดใน

สิ่งไรสาระเหลวไหล มีการบริหารงานท่ีดีไมเคยมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในหนาท่ี 

และเวนจากการพูดคําหยาบหรือคําไมสุภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หนา 303) 

ไดใหความหมายของคําวา จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือ กฎ

ศีลธรรม พระธรรมปฎก (2546, หนา 32) จริยธรรม คือ การดําเนินชีวิต หลักความประพฤติ 

หลักการ ดําเนินชีวิต คําวาจริยธรรมนี้นักปราชญประเทศไทยไดบัญญัติใหใชคําภาษาอังกฤษวา 
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ethics หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม) อัน

ประเสริฐ เรียกวา พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย) แปลวาความประพฤติอันประเสริฐ 

หรือ การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค 8 หรือ ศีล สมาธิ ปญญา แสดงออกถึง

พฤติกรรมท่ียึดถือ หลักความถกูตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ได มีความ

นาเชื่อถือ จริงใจ มีจริยธรรม จริยธรรมในการบริหารงานของผูบริหารเปนสิ่งท่ีควบคูไปกับความรู 

ความสามารถ และความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient: IQ) ผูบริหารมืออาชีพตองมี 

ความฉลาดทางศลีธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทางอารมณ 

(Emotional Quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน

ปจจุบัน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนความหวังของการเปนแบบอยางท่ีดี เพราะผูบริหารเปนท้ัง

หัวและหนาตาของโรงเรียนท่ีตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังใน และนอกสถานศึกษา พฤติกรรมผูนําเชิง

จริยธรรมในการ บริหารสถานศึกษาของผูบริหารยอมสงผลตอคุณภาพของครู และคุณภาพผูเรียน

อยางหลีกเลี่ยงไมได ในงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดนําเสนอมาจะพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีเปนตัวแบบอยางความประพฤติปฏิบัติท่ีดีทางจริยธรรม เปนท่ียอมรับแก ผูตามหรือ

ลูกนองท้ังในดานความ ซ่ือสัตยสุจริต ความนาไววางใจ ความยุติธรรม และความเอาใจใส ผนวกเขา

กับแนวคิด หลักการทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

เพ่ือนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาโดยการใชภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาซ่ึงสามารถจําแนกแหลงท่ีมาของผูนําเชิงจริยธรรมได นอกจากนี้ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

ของผูบริหาร ตองเอาใจใสและนําไปสูการกระตุนความตองการของแตละบุคคล กระตุนใหเกิดปญญา 

และคนหาวิธีการทํางานแบบใหม ๆ เพ่ือการปรับปรุงการทํางาน และความสามารถในการตัดสินใจ 

 9. จากผลการวิจัยดานการมีมนุษยธรรม (Humane) พบวา ความคิดเห็นประกอบดวย

ลักษณะตาง ๆ  ตอไปนี้ คือ 1) ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ีศรัทธาของ

ผูรวมงาน 2) ลักษณะผูนําแบบบารมีดานการมีมนุษยธรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

บริหารและการจัดการท่ีดี ดานหัวหนางาน  ดานเพ่ือนรวมงานและดานรายได 3) ผูนํามีมนุษยธรรม

ในการบริหารและการจัดการท่ีดีในสถานศึกษา4) ผูนํามีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรอง

ใครครวญพิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียร องคประกอบนี้ประกอบดวยคาน้ําหนักอยู

ระหวาง 0.688 – 0.732 มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ 1.989 ซ่ึง อธิบายถึงความสอดคลอง 

หรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 9 แสดงใหเห็นวา การมีมนุษยสัมพันธ 

ผูนํามีมนุษยธรรมในการพูดท่ีมีสัจจะนาเชื่อถือและเปนท่ีศรัทธาของผูรวมงานมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจในงานบริหารและการจัดการท่ีดี ดานหัวหนางาน, ดานเพ่ือนรวมงาน มีมนุษยธรรมในการ

บริหารและการจัดการท่ีดีในสถานศึกษา มีมนุษยธรรมในความมุงม่ันดวยความไตรตรองใครครวญ

พิจารณาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียร ซ่ึงสอดคลองกับ เฮาส และ คณะ (House et al., 2001) 
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แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของการดําเนินการของผูใตบังคับบัญชาทกุคน และอยูเคียงขางในยามท่ี

พวกเขาประสบปญหา ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธา ตอผูบริหาร การทํางานก็จะ

บรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางรวดเร็ว เกิดการทํางานเปนทีมผูนําเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ 

ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน 

 ท้ังนี้ลักษณะภาวะผูนําแบบบารมีเปนลักษณะท่ีมีความพิเศษอยูในตัว เพราะวาผูนํา                  

ในแตละวัฒนธรรมหรือสถานการณ ยอมมีความแตกตางกัน ลักษณะของผูตามท่ีเกิดการรับรู และ

ยอมรับในตัวผูนํานั้นก็ยอมแตกตางกันดวย ดังนั้น โดยสรุปผูนําแบบบารมีควรมีลักษณะพฤติกรรม                

ท่ีสําคัญคือ การมีวิสัยทัศนท่ีโดดเดน การมีลักษณะท่ีกอใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจ มีภาพลักษณท่ีดี    

ในการแสดงออกและ บุคลิกภาพ รวมถึงการตื่นตัวกลาท่ีจะเสี่ยง มีความยุติธรรม และมีจริยธรรม 

พฤติกรรมหลักๆ เหลานี้ควรจะเกิดข้ึนในตัวของผูนําท่ีมีบารมี ซ่ึงจะเกิดการยอมรับจากผูตามสงผล 

ใหการดําเนินการตาง ๆ ขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ใชลักษณะภาวะ

ผูนําแบบบารมีตามการศึกษาของ เฮาส และ คณะ (House et al., 2001) ท่ีไดจําแนกลักษณะและ

แนวทางในการสรางภาวะผูนําแบบบารมีของ ผูนําออกเปน 11 ดานคือ 1) มีวิสัยทัศน (Visionary) 

หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันสรางสิงท่ีทาทาย บอกถึงสิ่งท่ีคาดหวังและผลลัพธท่ีจะไดใน

อนาคต  2) มีความสามารถในการตดัสินใจ (Decisive) มีความกลาหาญและม่ันคงในการตัดสินใจ 

ท่ีถูกตองเปนประโยชนตอองคการ 3) แสดงความม่ันใจในตนเอง (Show Self-confidence) มีการ

แสดงออกถึงความม่ันใจในตนเองและเชื่อม่ันวาวิสัยทัศนจะบรรลุผล 4) มุงเนนผลการปฏิบัติการ 

(Performance Oriented) มีการบอกถึงผลการปฏิบัติการท่ีคาดหวัง รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีกระตุน             

จู ง ใจผู ใตบั ง คับบัญชาเ พ่ือให ได เป าหมาย ท่ีตกลงกันไว  5)  มีการกําหนดหนา ท่ี ท่ีชัด เจน                          

(Role Clarification) มีการจัดผูใตบังคับบัญชาให รับผิดชอบงานตรงกับความรูความสามารถ และ

ตรงกับความตองการของผูใตบังคับบัญชาให ไดมากท่ีสุด 6) มีความม่ันใจในตัวผูใตบังคับบัญชา 

(Follower confidence) แสดงออกและสื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาทราบวามีความคาดหวังในผลการ

ปฏิบัติงาน และเชื่อม่ันใน ความสามารถในการดําเนินงานของพวกเขา 7) การเปนแรงบนัดาลใจ 

(Inspiration) แสดงพฤติกรรมในการเปนแบบอยาง (Role Model) ท่ีดีใหเห็นอยางสมํ่าเสมอ 8) การ

กระตุนใหใชสติปญญา (Intellectually stimulating) สนบัสนนุใหเกิดการแขงขันกันทางความคิด

โดยไมปดก้ันโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูท่ีมีประโยชนตอ

องคการ 9) มีความยุติธรรม (Fair) มีการประเมินผูใตบังคับบัญชาอยางตรงไปตรงมา มีเหตุผล                   

ท่ีชัดเจน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 10) การยึดถือหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย (Integrity) แสดงออกถึง

พฤติกรรมท่ียึดถือหลักความถกูตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ได มีความ

นาเชื่อถือ จริงใจมีจริยธรรม 11) การมีมนุษยธรรม (Humane) แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของการ

ดําเนินการของผูใตบังคับบัญชาทกุคน และอยูเคียงขางในยามท่ีพวกเขาประสบปญหาความเสมอภาค 
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ศรัณยุ หม้ันทรัพย นักวิชาการสํานักฝกอบรม เผยแพร และประชาสัมพันธสถาบันพระปกเกลา             

ความเสมอภาค คําท่ีมักไดยินพรอมกับ สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กลุมคําดังกลาว 

มี นัยสําคัญตอการพิทักษประโยชน สรางความสงบ และการอยูอยางมีสันติสําหรับมนุษยทุกคนอยาง

เทาเทียม ท้ังนี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับนับแตการปฏิสนธิ ไปจวบจนการสิ้นชีวิต 

ความเสมอภาคเปนหลักสําคัญในการเชื่อมประสานสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหเปน

จริงไดในทางปฏิบัติ ความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม เชน การเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะความแตกตางเรื่องเพศ ถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา ทางการเมือง จะเปน

การขัดตอรัฐธรรมนูญ รัฐสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช

สิทธิเสรีภาพไดเทาเทียมกันกับบุคคลอ่ืนได และไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ 

ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ ยกเวนท่ีจํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ

จริยธรรม ความเสมอภาคทางกฎหมาย ความเสมอภาคทางการเมือง และความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

 

5.3  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 

 การวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประเทศ และสถานศึกษาท่ี

เก่ียวของกับ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางการบริหาร

การศึกษาแบบเสมอภาคท้ังรัฐบาล และเอกชน ตลอดจนผูสนใจ ดังนี้  

 เชิงวิชาการ 

 หนวยงานระดับชาติท่ีเก่ียวของ หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบทางดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

ท้ังประเทศ มีความรูเก่ียวกับ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนเพ่ือเสริมสรางการ

บริหารการศึกษาแบบเสมอภาคในดานตาง ๆ   

 การประยุกตใช 

 สามารถนํารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสราง

การบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาคไปพัฒนาผูบริหารในโรงเรียนของรัฐ และเอกชนไดนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการติดตามภารกิจการตัดสินใจ และดานการประเมินการดําเนินงานของ

ผูบริหารโรงเรียน ใหมีความรูเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือเสริมสรางการบริหารสถานศึกษาแบบเสมอภาคในดานตาง ๆ เพ่ีอเปนประโยชนในการตอยอด

การศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีจะลึกลงไปในดานตาง ๆ ตอไป 

 เชิงนโยบาย 



213 
 

 หนวยงานระดับชาติท่ีเก่ียวของ เชนกระทรวงศึกษาธิการใชเปนขอมูลประกอบนโยบายใน

การกําหนดสวนท่ีเก่ียวของกับรูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนเพ่ือ

เสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ เชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช

เปนขอมูลในการกําหนดแนวทางพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความพัฒนากาวหนา และมีคุณภาพ

ในการบริหารสถานศึกษาของประเทศตอไป 

 

  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการ

พัฒนาปรับปรุงภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ยิ่งข้ึน 

 ดานนโยบาย 

 ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค ควรนํารูปแบบภาวะผูนําแบบบารมี 

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดจากการวิจัยไปศึกษาในแตละรายละเอียดขององคประกอบ  

9 องคประกอบ คือ 1. มีวิสัยทัศน (Visionary)  2. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)  

3. แสดงความเชื่อม่ันในตนเอง (Show Self-confidence) 4. มุงเนนผลการปฏิบัติการ 

(Performance Oriented)  5. การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) 6. การกระตุนใหใชสติปญญา 

(Intellectually stimulating) 7. ความยุติธรรม (Fair) 8. การยึดหลักคุณธรรมและซ่ือสัตย 

(Integrity)  9. การมีมนุษยธรรม (Humane) ดังนั้นภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ควรใหความสําคัญ และนํารูปแบบไปปรับปรุง และ

พัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

 เพ่ือใหการวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเสริมสรางการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค                    

ไดมีการศึกษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนแกสถานศึกษา และผูท่ีมีความสนใจ                

จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

  1.  ควรศึกษาวิจัย มาตรฐานภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

  2. ควรศึกษา การเปรียบเทียบ ภาวะผูนําแบบบารมีของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืน ๆ  
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  3. ควรศึกษาเรื่องขอจํากัด สภาพปญหา และอุปสรรคในภาวะผูนําแบบบารมีของ

ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ อาจมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน ทําใหตอบสนองความ

ตองการในภาวะผูนําแบบบารมีท่ีแตกตางกัน 

  4. นําผลวิจัยไปศึกษาตอยอดใหเปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติไดในดานตาง ๆ ตอไป 
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