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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่ส่งผล

ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 171 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.951, .912, .936 และ .944 ตามล าดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์คราเมอร์สวี 
Tolerance ค่าVIF และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก 2) ปัจจัยสถานการณ์ ไดแ้ก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทาง
สังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และ
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์
ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง และด้านการสนับสนุนทางสังคม โดยสามารถ
พยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 48.40 และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธพ์หุคูณเท่ากบั.702 
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This study is a descriptive research aiming to study the level of transformational 
leadership and factors affecting the transformational leadership of student teachers, 
majoring in Learning Management Program, Year 4. The sample comprised 171 student 
teachers of the aforementioned major at Kasetsart University, obtained by stratified 
random sampling. The data were collected by using a scale questionnaire on transformational 
leadership of student teachers, situational factors, psychological traits factors, and 
psychological states factors with the reliability of .951, .912, .936 and .944, respectively. 
The statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, Cramer's V, Tolerance value, VIF 
value and stepwise multiple regression analysis-specifying the statistical significance 
value at the .05 level. The results revealed that: 1) the transformational leadership of 
the student teachers both in overall and individual aspects were at the high level; 2) 
overall, situational factors including participation in activities and social support were 
at the high level; 3) overall, psychological traits factors including emotional intelligence 
and self-efficacy were at the high level; 4) overall, psychological states factors 
including decision making and achievement motive were at the high level; 5) factors 
affecting the transformational leadership were emotional intelligence, participation in activities, 
and decision making. These factors could predict transformational leadership at 48.40 
percent, and the multiple correlation coefficient value was .702.  
 
Keywords: Factors, Student teachers, Transformational leadership 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นับเป็นช่วงที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วอันเกิดจากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สิ่งดังกล่าวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้โลกอยู่ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาของไทย จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลผลิตหรือพัฒนาคนให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการภายใต้บริบทของสังคมโลก
และสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

การศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ โดยมี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและกระบวนการคิด เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ (พรพิชญา รัตนสิทธิ์, ประสงค์ ตันพิชัย และวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร, 2559, น. 604) โดยแนวคิด
ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในเป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ที่ว่า 
สิ่งที่สังคมจะได้รับ (deliverables) ได้แก่ ทุนทางสังคมที่สร้างให้เกิดผู้น าทางความคิดสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมที่ดีขึ้น ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง และทักษะ
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) (สุเมธ แย้มนุ่น, 
2560, น. 11) 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมี
หน้าที่หลัก 4 ประการ คือ การสอนและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบูรณาการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและพัฒนาประเทศ บุคคลที ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตจึงไม่เพียงแต่จัดการเรียน
การสอนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน 
โดยคุณสมบัติของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความรอบคอบ มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เป็นผู้มองการณ์ไกล รู้จักการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มีใจคอกว้างขวาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม  
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ดังนั้น การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ คุณธรรม และมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงเป็น
ความคาดหวังที่ส าคัญของสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ 
(สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, 2558, น. 155-169)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล 
มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้น า 
จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงานและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่ 
เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมยกย่องคนด ี
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559, น. 3) เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันผลิตครู จึงได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 5 ปี (สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ขึ้น โดยก าหนดให้
นิสิตครูต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 
136 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 1) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา ให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะและภาวะผู้น าในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม
สู่ระดับสากล (คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 2559, น. 6) มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังค ากล่าวที่ว่า การพัฒนานิสิตครูซึ่งเป็นผู้ที่จะประกอบอาชีพครูในอนาคต สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่
ผลิตครูควรต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาให้กับนิสิตครู เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีบุคลิกภาพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะกระบวนการท างานและมีความสุข
ที่ได้เรียนน าไปสู่การประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพในอนาคต (สายชล เทียนงาม, 2556, น. 1) ตลอดจน
มีนโยบายสนับสนุนให้มีกิจกรรม การฝึกอบรม และพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับนิสิตครู  
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าและแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  
โดยฝึกการสร้างวิสัยทัศน์ การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผน การตั้งเป้าหมาย  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทาง
แบบใหม่ๆ การเสริมสร้างการท างานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาเพื่อนร่วมงานให้มีความสามารถในการท างาน 
จูงใจให้ปฏิบัติงาน โดยเน้นประโยชน์ของกลุ่ม การส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่กลุ่มให้เกิดการบริหาร
อารมณ์และการบริหารความเครียด รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้นิสิตครูสามารถพัฒนาตนเอง
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ให้มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการเรียน การท างานและเพิ่มโอกาส
ก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้น (แพรภัทร ยอดแก้ว, 2551, น. 98)  

จากรายงานวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560) พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นรายข้อ พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจ
ในเรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

 

 
ภาพที่ 1.1  กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โดย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, 2560, 

 
จากภาพที่  1.1 ได้สะท้อนให้เห็นว่า ภาวะผู้น าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก และหากไม่ด าเนินการ
หาแนวทางในการแก้ไขแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับนิสิตที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระบบ ท าให้นิสิตครูไม่มีภาวะผู้น าตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของบัณฑิตและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง  
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิด
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ความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกล
เกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม กระบวนการที่ผู้น า
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ 
ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการมีคุณลักษณะพิเศษ เป็นการมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ 
มีความสามารถในการบริหารอารมณ์และมีจริยธรรม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการจูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจในการท างาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติหรือการคิดในแง่บ วก 
และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา 3) การกระตุ้นทางปัญญา เป็นการกระตุ้นความพยายาม
ของผู้ตาม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ เพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องปัญหา กระตุ้นให้มีการตั้ง
ข้อสมมติฐานเปลี่ยนกรอบการมองปัญหา และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4) การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะเป็นปัจเจกชน การเอาใจใส่ดูแลค านึงถึงความต้องการ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการแนะน าและการมอบหมายงาน 
มีการพัฒนาหรือสนับสนุนในการท างาน เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม 
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554, น. 2-3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนับเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่ง 
ที่ควรจะมีการปลูกฝังให้แก่นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากในกระบวนการท างาน
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้น นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (ฉลอง คณุประทุม, 2555, น. 85) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) 
พบว่า มีตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านายภาวะผู้น า ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน 
วุฒิทางการศึกษา เศรษฐานะ บุคลิกภาพ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ความผูกพันต่อองค์การ 
เชาวน์อารมณ์ การสื่อสาร การจัดการข้อมูล การสนับสนุนทางสังคม สุขภาพจิต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ คุณลักษณะ การริเริ่ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้าน
การกระท าอย่างตั้งใจเพื่อการพัฒนาตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถในการปรับตัว 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้น า ความฉลาดทางอารมณ์ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนิสิต ความฉลาดไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือก
เฉพาะตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สาขา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้
ความสามารถตนเอง การตัดสินใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยได้จ าแนกตัวแปรอิสระดังกล่าว ออกเป็น
ปัจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์และปัจจัยตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (interactionism model) 
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ของ Endler & Magnusson, 1976; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett & Burnett, 2003) ดังนี้ ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา ปัจจัยตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
ประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุน
ทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และด้านการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะท าให้
เพิ่มความส าเร็จในการเรียน การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการเป็น
ครูและผู้บริหารที่ดีในอนาคต ดังค ากล่าวของ Chapman & Worsnup (2006, อ้างถึงใน กุลนรี ถนอมสุข 
และอวยพร เรืองตระกูล, 2552, น. 124-125) ที่ว่า หากครูมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง 
จะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของ
สถานศึกษา โดยครูจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและจูงใจนักเรียนท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามที่ตั้งไว้ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดได้อย่างเป็นอิสระ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างที ่ดีให้แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที ่จะพยายามประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอย่างของครู ซึ่งภาวะผู้น าจะมีความส าคัญในการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะทางสังคม
ของนักเรียน และมีส่วนท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถ สติปัญญา พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
รวมถึงทัศนคติในทางบวกต่อการเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ ้นและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร และความคาดหวังของผู้ปกครองและสังคม  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการ
ตัดสินใจและด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass & 
Avolio (1995)  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(idealized influence) ด ้านการสร ้างแรงบ ันดาลใจ (inspirational motivation) ด ้านการ
กระตุ ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(individualized consideration) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดและประเมินผล เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ให้กับนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีภาวะผู้น าตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นผู้น าทางการศึกษาที่ดีให้กับ
ประเทศชาติต่อไป 

 

1.2 ค ำถำมวิจัย  
1.2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ปัจจัยใดส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
1.3.2 เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ

เรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี ้
ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา ส่งผลตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื ้อหา เป็นการศึกษาภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของนิสิตครู

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
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1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นนิส ิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 203 คน 
(งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 2560)  

1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบด้วย  
  1.5.3.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และสาขา  
  1.5.3.1.2 ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต

และด้านการสนับสนุนทางสังคม  
  1.5.3.1.3 ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์

และด้านการรับรูค้วามสามารถตนเอง  
  1.5.3.1.4 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ

และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 1.5.3.2  ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

นิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2561 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี ้
1.6.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน พัฒนา ก าหนดกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การรับรู้ความสามารถตนเอง การตัดสินใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

1.6.2 เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสูงให้กับนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการเล่าเรียน 
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูและการปฏิบัติวิชาชีพครูในอนาคต 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ        
1.7.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน

และผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิด
ความตระหนักรู้ในภารกจิและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกล
เกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม ซึ่งกระบวนการที่นิสิตครู
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 1.7.1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การประพฤติเป็นแบบอย่าง
หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้วางใจ
ในความสามารถของผู้น า 

 1.7.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตาม ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามท างานด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยใจรัก ด้วยความรู้สึกที่เห็น
คุณค่าของงาน 

 1.7.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 

 1.7.1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม
เป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ           

1.7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สิ่ งที่ส่งผลหรือมีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั ้นปีที ่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์  

 1.7.2.1 ปัจจัยสถานการณ์ หมายถึง สาเหตุทางสถานการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุนทางสังคม 

  1.7.2.1.1  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต หมายถึง การให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมนิสิตที่ถูกจัดขึ้น โดยแสดงออกถึงความสนใจ ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  

  1.7.2.1.2 ด้านการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านอารมณ์ วัตถุ เครื่องมือ เงิน แรงงานและข้อมูลข่าวสารจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล 
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 1.7.2.2 ปัจจัยจิตลักษณะเดิม หมายถึง สาเหตุทางจิตลักษณะเดิมที่ท าให้เกิด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเอง  

  1.7.2.2.1 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความตระหนักรู้อารมณ์
ของตนและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
และขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

  1.7.2.2.2 ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง หมายถึง ความเชื่อหรือความมั่นใจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 1.7.2.3 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง สาเหตุทางจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ที่ท าให้เกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ
และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 

  1.7.2.3.1 ด้านการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู ่แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา  

  1.7.2.3.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือแรงผลักดัน
ที่จะชักน าหรือโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความพยายามไปสูค่วามส าเร็จ  

 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ

เรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นล าดับ ดังต่อไปนี ้
2.1  แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
2.2  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
2.4  ประวัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.6  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
2.1.1 ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
 อุดม พินธุรักษ์ (2553, น. 9) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกโดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการเกลี้ยกล่อม โน้มน้าวจิตใจ 
และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความตระหนักและมองเห็นความส าคัญของงานมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง และสามารถท ากิจกรรมของกลุ่มร่วมกับบุคคลในองค์การได้ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 สมเกียรติ บาลลา (2554, น. 8) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม
ที่คาดหวัง โดยพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิด
การตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม รวมทั้งจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่า ความสนใจ
ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 

 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545, อ้างถึงใน นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์, 
2559, น. 170) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ว่าหมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการ กระบวนการจัดการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม 
ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น าและผู้ตามมีต่อกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
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ที่ดีต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และกระตุ้น ผู้ตามให้เกิดจิตส านึก ยกระดับความต้องการ
ของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยังเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติ
ของผู้ตาม สร้างแรงบันดาลใจ ท าให้ เกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศน์ให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 Burns (1978, p. 20) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง 
กระบวนการซึ่งผู้น าเข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตาม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นการยกระดับ
แรงจูงใจและระดับจริยธรรมให้สูงขึ้น ลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้มุ่งความสนใจไปที่ความต้องการ
และแรงจูงใจของผู้ตาม เพื่อเป็นการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้ตามออกมาให้ได้สูงสุด ซึ่งกระบวนการ
นี้ส่งผลกระทบในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้ทั้งผู้น าและผู้ตาม มีระดับแรงจูงใจและ
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น  

 Bass (1985, p. 20) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง ผู้น า
จะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการที่สูงขึ้น ท าให้ตระหนักถึงความต้องการ ส านึกในความส าคัญ 
คุณค่าของจุดมุ่งหมาย และวิธีที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์การ 
นโยบาย มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และยกระดับความต้องการให้สูงขึ้น   

 Lunenburg and Ornstein (2000, p. 150) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระท ามากกว่าที่ได้ตั้งความคาดหวังไว้  

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและของ
องค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม
ขององค์การและสังคม 

2.1.2  แนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leadership perspective) เป็นพฤติกรรม

ที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นมีความร่วมมือ และพึ่งพาอาศัยกันและกันในเวลาที่ท างาน เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึง เป็นรูปแบบภาวะผู้น าที่อาศัยอิทธิพล และประสบผลส าเร็จได้เมื่อผู้น ามอบหมายงาน
และอ านาจให้คนอื่น เพื่อที่จะให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุถึงเป้าหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เป็นวิธีเพิ่มคุณค่า (value-added approach) เพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะหาเหตุผลว่าท าไม มากกว่าที่จะ
หาว่าเป็นอะไร และเป็นอย่างไร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, น. 9) 
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 ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 
เป็นล าดับ ดังนี ้

2.1.2.1  บุคคลส าคัญที่เกี่ยวขอ้งต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงเปน็สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ไม่มียุคสมัยใดที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงเท่าในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าเป็นผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การ 
ผลกระทบต่อคนที่ท างานภายในองค์การ ผลกระทบต่อกระบวนการท างานภายในองค์การ และผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมขององค์การ ผู้น าจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ขององค์การ ไม่ว่าจะเปน็การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์การ การเปลี่ยนแปลงของภารกิจหรือบทบาท
ขององค์การ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับต่างๆ 
ขององค์การ ทั้งนี้ เพื่อยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มแบบเดิมหรือแบบใหม่ (value creation) เพื่อความยั่งยืน 
(sustainability) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (self-reliability) เพื่อความสามารถ
ในการอยู่รอด (survivability) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (competitive advantage) 
โดยการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นขององคก์าร มีบุคคลส าคัญที่เกี่ยวขอ้งต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

 1)  ผู้อุปถัมภ์การเปลี่ยนแปลง (change sponsors) เป็นผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวได้ว่าเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดการ
และจัดสรรทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร ได้สื่อสารท างานร่วมกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าส าคัญอย่างไร มีอะไร
เปลี่ยนแปลงบา้ง และมีบทบาทส าคัญในการแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้น 

 2)  ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (change advocacy) คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสื่อสารความส าคัญและเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไปยังส่วนต่างๆ ขององค์การ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีที่จะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งช่วยในการรับข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
กลับไปให้ผู้ท าการเปลี่ยนแปลงทราบ มีคุณลักษณะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นผู้ที่คนในองค์การรับ
ฟัง มีความนา่เช่ือถือ มีความสามารถในการโนม้น้าวจิตใจคนฟงัและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้  

 3)  ผู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลง (change target) เป็นผู้ที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น ต าแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการในการท างาน 
หรือเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน เป็นต้น โดยคนกลุ่มนี้อาจเป็นบุคคลที่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง 
หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ต้องบริหารจัดการ
ให้ผู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลง (change target) มีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง  
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 4)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) คือ ผู้ที่วางแผนและท าให้
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล มีบทบาทด าเนินการต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นผลส าเร็จ รวมถึงการควบคุม ดูแล กิจกรรมต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ด าเนินการไปได้
ด้วยดี ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้อุปถัมภ์การเปลี่ยนแปลง 
(change sponsors) ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (change advocacy) และผู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลง (change 
target)  

 จะเห็นว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) เป็นเสมือนคนกลาง
ที่ต้องท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งการวางแผน ปรับแผน และด าเนินการ ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ มีผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ได้หลายคน โดยท างานในลักษณะ
ประสานกัน หัวหน้าทีมงานต่างๆ ที่ดูแลงานย่อยๆ ก็เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งที่ผู้น า
การเปลี่ยนแปลงต้องมี ได้แก่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนงาน การสื่อสาร การให้รางวัล การให้ก าลังใจ เป็นต้น 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา และสามารถประสานงานได้ทั้ง
บุคลากรระดับสูงและระดับผู้ปฏิบัติในองค์การ  

2.1.2.2  การเปลี่ยนแปลงองค์การ  
 การเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์การโดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การและสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leaders) เป็นตัวแทนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง 

โดยพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือระบบสังคม ดังแสดงในภาพที่ 2.1  

 
ภาพที่ 2.1 บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leaders) กับผู้บริหารที่ยึดสภาพเดิม (status 
quo managers). จาก วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (น. 16), โดย บังอร เบญจาธิกุล, 
2554, กรุงเทพฯ: โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
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จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้น า 2 แบบ คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผู้บริหารที่ยึด
สภาพเดิม จะมีลักษณะตรงข้ามกัน  

 2)  โมเดลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (models of change leadership) 
ประกอบดว้ย ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี ้

  (1)  มีความเช่ือมั่นในความสามารถ  
  (2)  มีความเต็มใจที่จะเผชิญความเสี่ยง  
  (3)  ใชป้ระโยชน์จากโอกาส  
  (4)  คาดหวังความตื่นเตน้  
  (5) การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ผู้ที่คิดท าในสิ่งต่างๆ 

มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  โม เดลของภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (models of change 

leadership) ก็คือ ใช้หลักทีมและทีมงาน เพื่อที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สมาชิกทีมจะต้องมี
ศักยภาพที่จะน าความต้องการของกลุ่ม เพื่อกิจกรรมการท างานและรักษาทางเลือก คือ การประยุกต์
เพื่อใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีความรับผิดชอบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือการมีส่วนร่วม 
โดยผู้บริหารทุกคนตั้งแตร่ะดับบนไปยังระดับล่าง ซึ่งมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  1) การเปลี ่ยนแปลงจากระด ับ บนสู ่ระด ับล ่าง  (top-down 
change) เป็นความคิดริเริ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารระดับสูง มีเป้าหมาย 
คือ ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง ระดับนีจ้ะต้องไดร้ับความเต็มใจจากแรงงานระดับกลางและระดับ
ล่างที ่จะช่วยให้การสนับสนุนความคิดริเริ ่มของฝ่ายบริหารระดับสูง การเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับบนถ้าระดับล่างไม่เห็นด้วย ก็อาจมีปัญหาหรือยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

  2) การเปลี่ ยนแปลงจากระดับล่ างสู่ ระดับบน (bottom-up 
change) เป็นการริเริ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกระดับขององค์การ ถือว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับ มีความยินยอมพร้อมใจกันที่จะปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ถ้าเป็น
แบบนี้แล้วก็เป็นการง่ายที่จะปรับปรุงความคิด เป็นการง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงจากระดับบนสู่ระดับล่าง 

  3) ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงแบบบู รณาการ ( integrated 
change leadership) ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จและมีความยืนนาน 
เนื่องจากว่าเป็นการบูรณาการความคิดจากทุกฝ่าย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และท าให้
เกิดการเรียนรู ู้ขององค์การด้วย  

 3)  การเปลี่ ยนแปลงเชิ งปฏิ รูปและการเปลี่ ยนแปลงที่ เพิ่ มขึ้ น 
(transformational and incremental change)  
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  การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (transformational change) เป็นผล
จากการก าหนดทิศทางใหม่ที่ส าคัญขององค์การ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ( incremental 
change) เป็นการท าให้เกิดการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในองค์การ มักจะมีการตอบสนองต่อเหตุการณที่ไม่ได้คาดหวังไว้ คือ อาจมีปัญหาหรือมี
อุปสรรคขึ้นได้ เช่น มีความขัดแย้งระหว่างบุคคล ผู้บริหารที่ดีจึงจะต้องใช้วิธีสร้างข้อได้เปรียบจาก
โอกาสต่างๆ ดังนี ้

 (1)  การเปลี่ยนแปลงเชิงรับ เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลง คือ ตองมีการวางแผนที่จะแกปัญหาที่เกิดขึ้นไดอย่างถูกต้อง ตองก าหนด
ความคิดและตื่นตัวต่อปัญหา หรือโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

 (2)  การเปลี่ยนแปลงแผน เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งออกแบบและ
ด าเนินการปฏิบัติตามค าสั่งและเวลา ให้เหมาะสมกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป และการคาดหมาย
ความต้องการในอนาคต โดยตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ผู้น าบางคนจะมีภาวะผู้น าเชิงรุก ซึ่งองค์การ
ควรต้องใชป้ระโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น 

 (3)  ช่องว่างของการปฏิบัติงาน เป็นความแตกต่างหรือความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างสภาพที่ต้องการและสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน และหาวิธีการที่จะน าไปสู่  ู
การเปลี่ยนแปลงว่า จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะไปยังสภาพที่ต้องการนั้นอย่างไร ในทั้งสองกรณีนี้ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก จะต้องท าให้สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวกับช่องว่างของการปฏิบัติงาน อยู่ในวิถีทาง
ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต  

 (4)  การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป เป็นการมองว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อจากการเปลี่ยนแปลง และท าให้เกิดความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงนั้น  

 2.1.2.3  องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
  การเปลี่ยนแปลงในองค์การ จะเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญ 

ดังต่อไปนี ้
  1)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (the change agent) 
  2)  การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลง (determining 

what should be changed) 
  3)  ชนิดของการเปลี่ยนแปลง (the kind of change to make) 
  4)  ผลกระทบทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง (individuals affected by change) 
  5)  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (evaluation of change) 
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 2.1.2.4  ลักษณะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นในทุกองค์การอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้  

การบริหารจัดการองค์การต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
และภายในองค์การ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ของผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานในองค์การ และต่อการสื่อสารในองค์การ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558, น. 2) 
การเปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จได้นั้น Daft (1992, p. 254-255) กล่าวว่ามีองค์ประกอบ
ดังนี้ คือ  

  1)  ความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่องค์การและสมาชิก
ในองค์การไม่พอใจกับสภาพต่างๆ ที่เป็นอยู่ เช่น ผลงานขององค์การไม่เป็นที่พอใจ  

  2)  แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงในข้อแรก  

  3)  การยอมรับที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ต้องสอดคล้องและไปด้วยกัน  

  4)  การด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การ ต้องน าแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ 
รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ และพฤติกรรมการท างานใหม่มาสู่พนักงาน เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคปฏิบัติ  

  5)  การจัดสรรทรัพยากร ทั้งด้านเวลาและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ 
เช่น คน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินการ การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความส าเร็จนั้น 
เป็นความท้าทายของผู้น าองค์การ สิ่งส าคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผู้น าสามารถกระตุ้นให้สมาชิก
ในองค์การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความส าเร็จขององค์การ (Burnes, 2000) 

 2.1.2.5  การจัดการเปลี่ยนแปลง  
  ผู้บริหารทุกคนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ องค์การจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อเมื่อ 
  1)  มีการก าหนดแผนการบางอย่างส าหรับอนาคต ซึ่งจะท าให้มีขึ้นหลัง

การเปลี่ยนแปลง 
  2)  มีการก าหนดหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์การตามความต้องการคาดหวัง 

นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 
  3)  มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรทางการบริหารที่ไม่ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย

สูงขึ้นกว่าเดิมเพ่ือมาท างานที่เปลี่ยนแปลงนั้น 
  4)  มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรทางการบริหารที่ไม่ท าให้สมาชิกในองค์การ

สูญเสียประโยชน์ที่เคยได้รับ 
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  ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทาย องค์การจะมีความยิ่งใหญ่
และอยู่รอดได้หากการเปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จ และทราบว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง จะมีบุคคลเพียง
กลุ่มน้อยเท่านั้นที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง บุคคลทั้งหมดในองค์การเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และมี
บทบาททางด้านการปฏิบัติ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การเปลี่ยนแปลง คือ การกระตุ้นให้บุคคลในองค์การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความส าเร็จขององค์การ 

  1)  การกระตุ้นให้บุคคลเปลี่ยนแปลง (motivating people to change) 
   บุคคลต้องการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีบุคคลจ านวนมาก

ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดจากบุคคลขาดความเชื่อว่า จะเป็นไปได้ 
ไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ บุคคลบางคนจะได้รับประโยชน์เท่านั้น การมีทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น 
งบประมาณไม่พอ หรือก าลังคนไม่เพียงพอ ก าลังคนบางส่วนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ใครจะเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง บางคนอาจท าเพียงหวังผลระยะสั้น หรือความพอใจของผู้บริหาร
เพียงชั่วคราว หรือบางคนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

  2)  สาเหตุที่ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
   สาเหตุทั่ วไปที่ท าให้ เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (a general 

model for managing resistance) สรุปได้ดังนี ้
   (1)  ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ( inertia) โดยทั่วไปบุคคล

ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานไปจากเดิมที่เคยท าที่สะดวกสบายและง่ายอยู่แล้ว บุคคลจะ
ไม่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่แปลกใหม่เข้ามา 

   (2)  ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงสั้นมาก (timing) เวลาที่ใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงสั้นเกินไป ท าให้พนักงานรู้สึกกดดันที่จะต้องรีบร้อน ดังนั้น หากเป็นไปได้ผู้บริหาร
ควรมีการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับเสียก่อน 

   (3)  พนักงานเกิดความตื่ นตระหนก (surprise) ไม่ คาดคิดและ
เปลี่ยนแปลงอย่างที่สุด ท าให้เกิดการต่อต้านและมีปฏิกิริยาต่อต้านทันที ดังนั้น ผู้บริหารควรรู้ว่าไม่ควร
เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันทันที 

   (4)  แรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน (peer pressure) บางครั้งทีมที่ต่อต้าน
ความคิดใหม่ มีความรุนแรงในการต่อต้านจนท าให้สมาชิกในองค์การคล้อยตาม เพราะกลุ่มหัวรุนแรง
ชักน าให้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

  3)  เหตุผลที่ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (change-specific 
reasons for resistance) 
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   (1)  ผลประโยชน์ส่วนตัว (self-interest) พนักงานสูญเสียผลประโยชน์
ส่วนตัว ท าให้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

   (2)  ความเข้าใจผิด (misunderstanding) โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะได้
จากการเปลี่ยนแปลง พนักงานไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงว่า ท าไมจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรชี้แจงให้พนักงานทราบถงึประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

   (3)  ความคิดเห็นต่างกัน (different assessments) การประเมินค่าของ
การเปลี่ยนแปลงต่างกัน บางคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาในขณะที่บางคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลง
ท าให้ตกต่ าลง จึงเป็นปัญหาที่ผู้บริหารควรชี้แจงถึงปัญหา และอธิบายให้พนักงานทราบถึงความจ าเป็นหรือ
ความต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานเข้าใจและคาดหวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ การไม่ชี้แจงหรืออธิบายจะท าให้เกิดความสับสนและต่อต้าน 

 2.1.2.6  ตัวแบบในการจัดการเปลี่ยนแปลง 
  Kurt Lewin กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

(Robbins & Coulter, 2008, p, 163, อ้างถึงใน ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559, น. 900) ดังนี ้ 
  1)  การละลายพฤติกรรมเดิม (unfreezing) เป็นขั้นตอนการเตรียมการไปสู่

การเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มแรงขับเคลื่อน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใหม่
ที่ฝ่ายบริหารต้องการ เป็นความพยายามลดแรงต้านของพนักงานที่จะท างานตามแบบเดิมไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง โดยการให้ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
ความจ าเป็นขององค์การที่ต้องเปลี่ยนแปลง  

  2)  การเปลี่ยนแปลง (changing) ไปสู่ดุลยภาพใหม่ เป็นการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ ขั้นตอน สินค้า บริการ หรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด เพราะการเปลี่ยนแปลง
หมายถึงการที่พนักงานต้องเรียนรู้ และต้องท าในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม ในขั้นตอนนี้องค์การต้องให้
ข้อมูลใหม่ รูปแบบพฤติกรรมใหม่ กระบวนการใหม่ หรือวิธีการท างานแบบใหม่แก่พนักงาน  

  3)  การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้มีความยั่งยืน หรือท าให้แข็ง (refreezing) 
องค์การต้องสร้างกลไกในการรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่ เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดทัศนคติหรือ 
พฤติกรรมการท างานใหม่และกลายเป็นสิ่งที่ท าเคยชิน องค์การต้องมีการให้แรงเสริมบวกหรือสร้าง
แรงจูงใจ ในรูปของรางวัลหรือเงินแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมการท างานใหม่นี้ด้วย ในขั้นตอนนี้องค์การ
สามารถใช้การสอนงาน หรือการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของหัวหน้างานและฝ่ายบริหาร  

 2.1.2.7  การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
  ผู้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์การ เริ่มต้นจากการสร้างส านึกให้

พนักงานทราบถึงความจ าเป็นและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มท าการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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ร่วมกัน มีการสื่อสารให้ทราบถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ต้องการให้เป็น ให้อ านาจในเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็น
พื้นฐานในการท างานได้ ก าหนดความต้องการในระยะสั้นว่าต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดให้ส าเร็จ 
ท าการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น มีผลได้จากการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจนกระทั่งเป็นแนวทางใหม่
ที่บุคคลในองค์การยึดถือเป็นวัฒนธรรมขององค์การ 

  Kotter (1996) กล่าวว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย  
  1)  การสร้างส านึกแห่งความเร่งด่วน (create sense of urgency) 

ของการเปลี่ยนแปลง ท าให้คนในองค์การตระหนักว่า ตอนนี้มีปัญหาอะไร ท าไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
มีเหตุผลหรือความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร ขั้นตอนการอธิบายให้พนักงานในองค์การเข้าใจนี้ส าคัญมาก 
มิฉะนั้นจะเกิดแรงต้านได้ง่าย  

  2)  การริเริ่มแนวทางร่วมกัน (build guiding coalition) หรือสร้างแกนน า
พันธมิตร เช่น การสร้างพนักงานแกนน า (change agents) จากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง 
ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องเป็นพนักงานที่มีความสามารถ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์การ และมีทักษะในการสื่อสาร 
มีอิทธิพลต่อผู้อื่น  

  3)  สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และริเริ่มสร้างสรรค์ (form strategic 
vision and initiatives) คือควรวางเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพื่อน าไปสู่สิ่งที่คาดหวัง และสื่อออกไปให้ทุกคนในองค์การทราบถึงอนาคตที่ต้องการจะเป็น  

  4)  การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ (communicating the change vision) 
หมายถึงการหาโอกาสและใช้ช่องทางในการสื่อสารให้บุคคลในองค์การ  ทราบถึงวิสัยทัศน์และ
พฤติกรรมใหม่ๆ ที่ต้องการ  

  5)  การมอบอ านาจ (empower action) หมายถึง การมอบหมายอ านาจ
ให้บุคคลมีอ านาจในการท างานได้ เช่น ให้ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อตัดสินใจ  

  6)  สร้างความส าเร็จระยะสั้น (establish short-term wins) การเปลี่ยนแปลง
ที่ยิ่งใหญ่จนประสบความส าเร็จ ต้องใช้เวลาซึ่งท าให้คนในองค์การที่มองไม่เห็นภาพรวม และรู้สึก
ท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น จึงควรตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์การเห็น
ความส าเร็จในแต่ละระยะของการเปลี่ยนแปลง  

  7)  สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดอย่างต่อเนื่อง (creating a constantly 
change) หมายถึงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

  8)  ให้ความส าคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการท างานใหม่ๆ 
  สรุปได้ว่า แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leadership) 

ประกอบด้วย บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์การ องค์ประกอบ
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การเปลี่ยนแปลงในองค์การ ลักษณะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
ตัวแบบในการจัดการเปลี่ยนแปลง และการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

2.1.3  ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ปัจจุบันกระบวนทัศน์ใหม่และแนวคิดของการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(transformational leadership) ไม่จ ากัดวงอยู่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นภาวะผู้น าที่สามารถ
ใช้ได้กับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การท้องถิ่น ตลอดจนองค์การสาธารณะอื่น เช่น ด้านศาสนา 
ด้านการบริหารต่างๆ ที่ ไม่ ได้มุ่ งผลก าไร ซึ่ ง Rick Warren นักเขียนหนังสือชื่ อดั งและเป็น
ศาสตราจารย์อาวุโสทางคริสต์ศาสนา ได้พยายามน าหลักการของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
หลักการ 7 ประการที่ได้มาจากที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว มาสร้างต้นแบบของผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถก่อให้เกิด “พลังการท างานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ หรือ synergy of 
energy” หลักการ 7 ประการของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดพลังการท างานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ 
(seven principles of Transformational Leadership creating a synergy of energy) มีแนวคิดดั งนี้ 
(เพลินศักด์ิ เขียนถนอม. 2554, น. 21-24)  

หลักการที่ 1 หลักการ “ท าให้เป็นเรื่องง่าย” ผู้น าที่ประสบความส าเร็จ จะเริ่มต้นด้วย
วิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ร่วม ซึ่งผู้น าจ าเป็นต้องท าสิ่งนี้ให้เกิดความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
ด้วยการปรับเปลี่ยนจากค าว่า “วิสัยทัศน์” ซึ่งเป็นนามธรรม โดยการใช้วิธีตั้งค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ เช่น 
ถามว่า “นี่เราจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันล่ะ (where are we headed) เป็นต้น หรือใช้วิธีสอนด้วยการเล่า
เรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องน้ี เช่น เล่านิทาน เรื่อง ช่างตัดหิน (the stonecutters) ว่าช่างตัดหินคนที่ 1 
พูดว่า “ฉันจะตัดหินออกเป็นแผ่น” ช่างตัดหินคนที่ 2 พูดว่า “ฉันจะแกะสลักหินให้เป็นแผ่นศิลาฤกษ์” 
ส่วนคนสุดท้ายพูดว่า “ฉันจะสร้างหอแสดงดนตรีด้วยหินเหล่านี้” ซึ่งค าตอบที่เหมาะสมและมีวิสัยทัศน์ก็คือ 
ค าพูดของคนสุดท้ายนั่นเอง ดังนั้น ในการอบรมพัฒนานิสิตในเรื่องวิสัยทัศน์ ก็อาจถามว่านิสิตมองว่าตัวเอง
จะสามารถสร้างผลกระทบต่อหน่วยงาน ต่อชุมชนที่ตนอยู่ ต่อประเทศชาติ และต่อโลกได้อย่างไร หรือถ้า
เป็นเรื่องทีมงาน ก็ควรอภิปรายถึงเป้าหมาย (goals) วัตถุประสงค์ (objectives) และวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ทีม
เกิดเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวขึ้น เป็นต้น  

หลักการที่ 2 หลักการ “การจูงใจ” หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการท าให้คนอื่น
เห็นพ้องยอมรับและยึดมั่นผูกพันกับวิสัยทัศน์ของตน กล่าวคือ เมื่อผู้น าสามารถน าพลังร่วม (synergy) 
เข้าสู่องค์การได้แล้ว ผู้น าจะต้องท าทุกวิถีทางในการเสริมพลัง (energize) หรือจูงใจ (motivate) ต่อคน
เหล่านั้น ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นก็คือ การสร้างความท้าทาย (challenge) และการเปิด
โอกาสให้คนเหล่านี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการสร้างสรรค์ (creative process) และเมื่อท าได้
ส าเร็จก็ใหค้ าชมหรือให้เกียรติยกยอ่ง  
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หลักการที่ 3 หลักการ“การเอื้ออ านวยความสะดวก” หมายถึง ความสามารถของผู้น า
ในการเอื้ออ านวยการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ของทีมงานและของผู้อื่น ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง Peter Senge ปรมาจารย์ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ระบุไว้ 
ในวินัยที่ 5 (the fifth discipline) ของงานเขียนชื่อดังของตนว่า ปัจจุบันภารกิจที่ส าคัญของผู้น า 
ก่อนอื่นใดก็คือ ต้องท าหน้าที่ในการเอื้ออ านวยให้คนอื่นมีการเรียนรู้ เพราะยิ่งหน่วยงานใดมีบุคลากร
ที่มีนิสัยใฝ่ใจที่จะเรียนรู้อยู่เนื่องนิตย์มากเท่าไร ก็ยิ่งเหมือนการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์อันยิ่งใหญ่
ให้แก่ผู้น า ให้สามารถน าพาองค์การเพื่อเอาชนะภาวการณ์ท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีผลส าเร็จ ผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจอันสูงส่งให้เป็น “ผู้ให้บริการ” (steward) แก่บุคลากรต่างๆ 
ที่ถือว่าเป็นทุนทางปัญญา (intellectual capital) ขององค์การ  

หลักการที่ 4 หลักการแห่ง“การริเริ่มสิ่งใหม่” หมายถึง ความสามารถของผู้น า
ที่กล้าหาญในการริเริ่มเปลี่ยนแปลง ถ้ามีจ าเป็นแม้วา่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงยากเพียงไรก็ตาม กล่าวคือ 
ในองค์การที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้นั้น  เป็นเพราะมีสมาชิกที่สามารถคาดการณ์ถึง
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และมิได้รู้สึกหวั่นกลัวต่อเหตุการณ์นั้น ผู้น าต้องสามารถที่จะ
ริเริ่มและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน โดยทีมงานที่ประสบความส าเร็จมักมีสมาชิก
ที่แต่ละคนต่างท าหน้าที่ช่วยกันซึมซับและเผยแพร่ถึงการเปลี่ยนแปลงให้แก่กัน ทั้งนี้เพราะผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลงได้สร้างความไว้วางใจ และสร้างการท างานแบบทีมไว้รองรับเป็นอย่างด ี 

หลักการที่ 5 หลักการ “ด้านการขับเคลื่อน” หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการ
ระบุปัญหา การจัดปัจจัยสนับสนุน และการมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุผลได้ตามวิสัยทัศน์ โดยผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะแสวงหาสมาชิกที่เต็มใจอาสาเข้าร่วม 
ทั้งกลุ่มผู้น าระดับรองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว และคนอื่นๆ ที่มิได้มอบหมาย ให้ต้อง
รับผิดชอบแบบทางการ ผู้น าปรารถนาที่จะสร้างผู้น าใหม่ขึ้นในทุกระดับ จึงพยายามเชิญชวนบุคคลต่างๆ 
เข้ามาร่วมงาน และจุดประกายให้เกิดภาวะผู้น าขึ้นในบุคคลเหล่านี้ โดยใช้กลยุทธ์ง่ายๆ ในการสร้างภาวะ
ผู้น าก็คือ การขยายขอบเขตและโอกาสด้านท างานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม และสร้างภาวะผู้น าขึ้นจากการท างานนั้นได้อยา่งทั่วถึงกนั  

หลักการที่ 6 หลักการเตรียมความพร้อม หมายถึง ความสามารถ ในการปฏิบัติตนเอง 
เพื่อมิให้หยุดการเรียนรู้ (never stop learning) โดยไม่จ าเป็นให้ใครต้องคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้
แต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่ง Rick Warren กล่าวว่า “ผู้น าคือผู้เรียนรู้ หรือ leaders are learners” ผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลงตระหนักดีว่า การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตนก าลังด าเนินการอยู่นั้น แท้จริงสะท้อน
มาจากจิตวิญญาณแห่งการแสวงหา (spiritual quest) ของตนที่ต้องการใช้ความสามารถและพรสวรรค์
ที่ตนมีเพื่อการรับใช้ผู้อื่น ท าให้โลกน่าอยู่ขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ท าก็คือ พันธกิจแห่งชีวิตที่ต้องให้ส าเร็จด้วยการ
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มีทัศนคติ (mindset) และความเชื่อเช่นนี้ ท าให้ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะกระตือรือร้นและขยัน
ขันแข็งต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และจะพยายามสร้างสัมพันธภาพระหว่างตนกับบุคคลอื่นๆ 
ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นกันให้เจริญงอกงาม โดยที่ดีต่อกันเช่นนี้ ย่อมช่วยสร้างโอกาสของชีวิตและช่วย
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ให้หมดไป เพราะความสัมพันธด์ังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความรักปรารถนาดีและพร้อมให้
ความช่วยเหลือต่อกนั  

หลักการที่ 7 หลักการแห่ง “การสิ้นสุด” หมายถึง ความสามารถของผู้น าที่รู้ว่า
เมื่อไรควรหยุด และยอมรับว่าบัดนี้การแข่งขันได้จบสิ้นแล้ว (the ability to finish the race) คือ
เป็นผู้ที่รู้จักการพอในเวลาที่สมควรหรือเหมาะสม ปกติโดยความเป็นจริงแล้วการเป็นผู้น าบางครั้งต้อง
เผชิญกับภารกิจที่ยากล าบากต่อความส าเร็จสูง บ่อยครั้งต้องเดินบนเส้นทางการเป็นผู้น าอย่างผู้โดดเดี่ยว 
การเป็นผู้น าจ าเป็นต้องอาศัยความแข็งแรงทางกาย ต้องมีความพยายาม ความกล้าแกร่ง และความเข้มแข็ง
ในการเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิดมาก่อน ผู้น ามิใช่เพียงแค่ยกระดับภาวะผู้น าของตนให้สูงขึ้น
เท่านั้น แต่มีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าให้ผู้ร่วมงานอีกด้วย ต้องเผชิญทั้งความหยาบกระด้าง
และความอ่อนโยน อันเป็นปกติวิสัยของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บางครั้งผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิด
ความสงสัยในตนเอง ต้องพบกับภาวะความหมองเศร้าและอ่อนล้าของจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาสภาพจิตใจ อารมณ์และสุขภาพกายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มี
พลังใจที่แน่วแน่ และยึดมัน่ต่อภารกิจที่เป็นพันธะผูกพันอันยากล าบากนั้นให้ส าเร็จลงได้ต่อไป 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยหลักการ 7 ประการ 
ได้แก่ หลักการท าให้เป็นเรื่องง่าย หลักการการจูงใจ หลักการเอื้ออ านวยความสะดวก หลักการริเริ่ม
สิ่งใหม่ หลักการขับเคลื่อน หลักการเตรียมความพร้อมและหลักการแห่งการสิ้นสุด 

2.1.4  คุณลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 Southwest Education Development Laboratory (2009, อ้างถึงใน วลัยพรรณ 

คชวรรณ์, 2554, น. 22-23) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1)  มีวิส ัยทัศน์ ผู ้น าสามารถก าหนดวิส ัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน และกระจาย

วิสัยทัศน์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เรียนรู้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

 2)  มีความเชื่อว่าองค์การเป็นแหล่งเรียนรู้ที ่ส าคัญ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผู้น ามีปรัชญาความเชื่อว่าองค์การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ จึงต้องน าองค์การไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยจัดสภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 3)  การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ผู้น าให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จัดการฝึกอบรมตามความต้องการและความจ าเป็น ให้ขวัญก าลังใจในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 4)  การสื่อสารและการเป็นนักฟังที่ดี ผู้น าใช้หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
ค านึงถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของ
บุคลากรและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะตลอดเวลา 

 5) การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานเน้นการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า เพื่อพัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 

 6)  การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและ
ไม่เคร่งครัดจนเกินไป ในบางครั้งเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได้ ถ้างานนั้นสามารถ
พัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 Lussier & Achua (2001, p 383, อ้างถึงใน จิตรา ทรัพย์โฉม, 2556, น. 21-22) 
ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี ้

 1) มองตนเองสามารถท าให้องค์การเปลี่ยนแปลงได ้
 2) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความเช่ือมั่นอย่างสูงในสัญชาตญาณของตนเอง 
 3) กล้าเสี่ยงแต่ไม่ประมาท 
 4) มีจุดยืนและยึดมั่นในจรรยาบรรณขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นตัวสะท้อนและบ่งชี้ถึง

พฤติกรรมของตนเอง 
 5) มีทักษะดีเยี่ยมในการแยกแยะได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่า 

“ไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ ก่อนลงมือปฏิบัต”ิ 
 6) เชื่อมั่นในผู้ร่วมงานและแสดงความเข้าอกเข้าใจต่อความต้องการของบุคคล

เหล่านี ้
 7) ยืดยุ่นอีกทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ ์
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล มีความเชื่อว่าองค์การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร
และการเป็นนักฟังที่ดี การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง 
มองตนเองสามารถท าให้องค์การเปลี่ยนแปลงได้ มีความเชื่อมั่น กล้าเสี่ยงแต่ไม่ประมาท มีจุดยืนและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีทักษะในการแยกแยะ เช่ือมั่นในผู้ร่วมงาน ยืดยุ่นและพร้อมที่จะเรียนรู ้
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2.1.5  หน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์การ 
 Parkay & Hall (1992, อ้างถึงใน เฉลิมพล คนตรง, 2555, น. 29-30) ได้กล่าวว่า 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการพัฒนาองค์การ 
หรือโครงการเปลีย่นแปลงอื่น  ๆโดยผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะมีหนา้ที่และความรับผิดชอบในการน าโครงการ
พัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเขาจะตอ้งมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
แปลงแนวความคิดและกลยุทธ์ของโครงการให้เป็นแผนปฏิบัติงาน และการด าเนินงานที่สร้างผลงานที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งสามารถสรุปหนา้ที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่องคก์ารได้ ดังนี ้

 1)  การเป็นส่วนเสริมเพื่อลดข้อบกพร่องขององค์การ ปกติการก าหนดระบบงาน
และแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในองค์การ จะไม่สมบูรณ์และครอบคลุมได้ทุกสถานการณ์ โดยจะมีเหตุการณ์
ที่ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือมีผู้ท างานซ้ าซ้อนกัน เพราะไม่มีใครจะสามารถออกแบบ
องค์การได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกขณะ ย่อมท าให้เกิดงานใหม่ๆ ขึ้นมาหรือท าให้งานเดิมล้าสมัยลงไป ตลอดจนอาจจะเกิดปัญหา
หรือวิกฤตเฉพาะหน้าได้เสมอๆ ดังนั้น ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจึงต้องช่วยศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงองค์การให้มีสถานะที่เหมาะสมกับสถานการณ์  

 2)  ช่วยรักษาเสถียรภาพขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สิ่งแวดล้อม
ก าลังเปลี่ยนแปลง ท าให้องค์การจะต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดและ
เสถียรภาพขององค์การนั้นๆ เอง แต่สมาชิกส่วนใหญ่มักจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานประจ า
ของตน จึงไม่มีเวลาในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่สถานะใหม่ให้ได้ตามที่ต้องการ และเตรียมความพร้อม
และการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์การ  

 3)  ช่วยประสานงานภายในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สิ่งแวดล้อมก าลัง
เปลี่ยนแปลง โดยตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าหน้าที่เป็นกันชน และจัดการกับความขัดแย้งของ
กลุ่มบุคคลในระดับต่างๆ ขององค์การผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและกิจกรรมทางสังคมที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างราบรื่น ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาขององค์การอย่างถูกต้องตรงประเด็น  

 4)  รักษาสถานภาพของสมาชิกในองค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องท าการตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก พร้อมรักษาเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การไว้ ในขณะเดียวกันบางครั้งความต้องการของบุคลากรอาจจะขัดแย้งกันกับวัตถุประสงค์
ในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ดังนั้น ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจึงมีหน้าที่ส าคัญ คือ การธ ารงรักษา
สมาชิกไว้ไม่ให้ออกไปจากองค์การ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้องค์การสามารถอยู่รอดและด าเนินงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นคนกลางในการติดต่อสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
ปกติผู ้น าองค์การมีทางเลือกในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 ทาง คือ เฝ้าสังเกตสิ่งที ่เกิดขึ้น
เพียงอย่างเดียวและค่อยๆ ปรับตัวตามถ้าจ าเป็นหรือเข้ามาด าเนินการในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ด้วยตนเอง ซึ่งถ้าหากผู้น าท าตามทางเลือกแรก ก็เหมือนกับเป็นการคิด แต่ไม่ได้ลงมือกระท าอย่างจริงจัง 
ซึ่งอาจจะเสียโอกาสในการท าองค์การให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารทุกคน
จะต้องแสดงบทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กล้าคิด และกล้าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่ถูกต้องให้แก่องค์การ 

 สรุปได้ว่า บทบาทและหน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การเป็นส่วนเสริม
เพื่อลดข้อบกพร่องขององค์การ ช่วยรักษาเสถียรภาพขององค์การ ช่วยประสานงานภายในองค์การ
และรักษาสถานภาพของสมาชิกในองค์การ  

2.1.6 การน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้: แนวทางส าหรับผู้น า 
Yukl (2010, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, น. 262-264) ได้เสนอว่ามีสิ่งที่ยัง

ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอีกมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยต่างๆ 
พบว่ามีแนวทางส าหรับผู้น าที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่น
ในตนเองของพวกเขา รวมถึงเพื่อเพิ่มความยึดมั่นผูกพันต่อภารกิจขององค์การ มีแนวทางที่สามารถ
น าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น า ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและข้อค้นพบจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1)  การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่ดึงดูดใจ ผู้น าอาจเสริมวิสัยทัศน์ที่มีอยู่เดิมให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น หรือสร้างความมุ่งมั่นให้แก่วิสัยทัศน์ใหม่ มีการแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า 
องค์การจะด าเนินไปสู่ เป้ าหมายอะไร หรือองค์การในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่ งจะช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ และทราบว่างานใดมีความส าคัญ
ก่อนหลัง วิสัยทัศน์ช่วยให้ความหมายแก่งาน และท าให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง (self-
esteem) และสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกมีเป้าหมายร่วมกัน และสุดท้ายนี้วิสัยทัศน์จะช่วยเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหรือการกระท าและการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละคนขององค์การ ความส าเร็จของวิสัยทัศน์
ขึ้นอยู่กับว่าจะสื่อสารกับคนได้ดีแค่ไหน ผู ้น าควรสื่อสารวิสัยทัศน์บ่อยๆ ในหลายๆ โอกาส ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย การประชุมกับบุคคลโดยตรง เพื่อที่จะชี้แจงถึงวิสัยทัศน์และตอบค าถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์นั้น น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการสื่อสารที่มีการปฏิสัมพันธ์น้อยกว่า 
เช่น จดหมายหรือการส่งข้อความทางอีเมลกับผู้ตาม บทความในจดหมายข่าว การประชุมร่วมผ่าน
วิดีโอ หรือการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอเทป วิสัยทัศน์สามารถสื่อสารให้ชัดเจนและโน้มน้าวใจให้มาก
ขึ้นด้วย ค าพูดที่โน้มน้าวใจ จูงใจ มีสีสัน ใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์ เช่น การสร้างจินตนาการที่เป็นภาพ
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ชัดเจน การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย การเล่าเรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การใช้สัญลักษณ์ และค าขวัญ
หรือสโลแกน การเล่าเรื่องราวจะมีประสิทธิผลมากเมื่อมีการอ้างถึงสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างแนบ
แน่นกับรากของวัฒนธรรม เช่น วีรบุรุษในต านาน บุคคลส าคัญทางศาสนา ความยากล าบาก และชัยชนะ
ในประวัติศาสตร์ 

2)  อธิบายถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ จะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุ  ผู้น าจะต้องท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่าวิสัยทัศน์นั้นมีความเป็นไปได้ ต้องท าให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือในการท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง หรือเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น การเชื่อมโยง
ดังกล่าวนี้ไม่ยาก ถ้าหากว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสมาชิกในองค์การ การมีหัวข้อ
หรือหัวเรื่อง (themes) ที่หลากหลายจะช่วยให้สมาชิกในองค์การเข้าใจประเด็นและปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
ในวิสัยทัศน์ควรมีหัวข้อมากเพียงพอที่จะครอบคลุมประเด็นส าคัญ แต่ต้องไม่มากเกินไปจนเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความสับสน และท าให้สิ้นเปลืองพลังงานของสมาชิกโดยไม่เกิดประโยชน์ ผู้น าไม่จ าเป็นที่จะต้อง
น าเสนอแผนงานและขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติ และผู้น าไม่ควรที่จะแสดงออกว่ารู้ไปทุกเรื่องว่า 
จะต้องท าอย่างไรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ แต่ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า พวกเขามีบทบาทหน้าที่
ที่ส าคัญที่จะต้องค้นหาว่าจะต้องท าอะไรและอย่างไรบ้าง กลยุทธ์ในการบรรลุวิสัยทัศน์มีแนวโน้มที่จะ
น่าดึงดูดใจ หากไม่เป็นแบบแผนการปฏิบัติแบบเดิมๆ หรือแบบเก่าๆ หรือแบบพื้นๆ ง่ายๆ มากเกินไป 

3)  การแสดงความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่ศรัทธา
ในวิสัยทัศน์ ถ้าผู้น าไม่แสดงความเชื่อมั่นในตนเองและไม่มีส านึกอันแรงกล้า ว่ามีความส าคัญมากที่ควรจะ
มีการมองในแง่ที่ดีว่า กลุ่มสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบกับปัญหาอุปสรรค
หรือเกิดความผิดพลาด ความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีของผู้น าจะสามารถแพร่กระจายออกไปได้ง่าย 
และมีผลกระทบกับผู้อื่นได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือควรที่จะเน้นว่าได้บรรลุผลส าเร็จในเรื่องใดไปแล้วบ้าง และ
ผู้น าควรเน้นเรื่องการมองแง่มุมบวกของวิสัยทัศน์มากกว่าที่จะไปมองแต่อุปสรรค หรืออันตรายที่อาจจะมี
อยู่ข้างหน้า ความมั่นใจของผู้น าอาจจะแสดงออกได้ทั้งค าพูดและการกระท า ส่วนการขาดความมั่นใจใน
ตัวเองของผู้น าแสดงให้เห็นในการพูดแบบตะกุกตะกัก เช่น “ฉันคิดว่า” “อาจจะ” “หวังว่า” และอวัจนภาษา
บางอย่างที่เป็นการบอกเป็นนัย เช่น การขมวดคิ้ว ไม่สบตา การแสดงท่าทางกระวนกระวาย ท่าทางที่อ่อน
หัด เป็นต้น 

4)  การแสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ผลกระทบด้านแรงจูงใจที่มาจาก
วิสัยทัศน์ที่เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความมั่นใจต่อความสามารถของตนเองที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์นั้นมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยที่ใช้แนวคิดเรื่องผลกระทบแบบปิกมาเลี่ยน (pygmalion 
effect) พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น เมื่อผู้น ามีความคาดหวังต่อพวกเขาสูงและแสดง
ความเชื่อมั่นในตัวพวกเขา และเมื่อสมาชิกในทีมขาดความมั่นใจในตัวพวกเขาเอง ผู้น าควรเตือน
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ระลึกว่า พวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุผลส าเร็จในงานก่อนหน้านี้
ได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เคยบรรลุผลส าเร็จมาก่อน ผู้น าอาจจะต้องใช้วิธีเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของทีมกับความส าเร็จของทีมงานอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน ควรมีการพิจารณาทบทวนจุดแข็ง 
สินทรัพย์ และทรัพยากรที่จะช่วยท าให้กลยุทธ์บรรลุผลส าเร็จ แล้วให้มีการพิจารณาข้อได้เปรียบที่มี
มากกว่าคู่แข่งขัน นอกจากนั้นผู้น าควรจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยบอกพวกเขาว่าท าได้ดีพอๆ กันหรือดีกว่า
ทีมงานก่อนหน้านี้ ซึ่งประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกัน 

5)  ใช้การกระท าเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นย้ าค่านิยมหลักที่ส าคัญ วิสัยทัศน์จะได้รับ
การเสริมให้แข็งแกร่งได้โดยพฤติกรรมของภาวะผู้น าที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์นั้น 
การค านึงถึงค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์นั้น แสดงออกให้เห็นได้โดยวิธีการใช้เวลาของผู้น า 
โดยการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร โดยค าถามที่ผู้น าถามออกมา และดูจากพฤติกรรมการให้รางวัล
ของผู้น า การแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าเชิงสัญลักษณ์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการเน้นค่านิยม
หลักที่เป็นกุญแจส าคัญ ซึ่งการแสดงพฤติกรรมนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดผลดี เมื่อผู้น ามีการเอาตนเอง
เข้าไปเสี่ยงกับการสูญเสียบางอย่าง การเสียสละและการอุทิศตนเอง หรือการท าสิ่งใหม่ที่ไม่ได้เป็น
แบบแผนเดิมๆ ผลจากการกระท าเชิงสัญลักษณ์นั้นจะมีมากขึ้น หากมันได้กลายเป็นหัวข้อของเรื่องเล่า 
หรือต านานที่เล่ากันแพร่หลายในระหว่างสมาชิกขององค์การ จากรุ่นสู่รุ่น จากพนักงานเก่าไปสู่
พนักงานใหม่ ตัวอย่างเช่น มีเรื่องเล่าถึงผู้บริหารระดับสูงหรือที่เรียกกันว่า CEO ของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ได้ลงมือด้วยตนเองในการท าลายสินค้ารุ่นหนึ่งที่มีคุณภาพต่ า ที่ได้มีการผลิตออกมา
วางขาย ข่าวการกระท านี้ได้แพร่หลายออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธะผูกพันที่ CEO ของบริษัทนี้
มีต่อนโยบายใหม่ที่ระบุว่าบริษัทจะผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น หรือตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยตอนวิกฤตน้ าท่วมปลาย พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล ที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ผลิตรถยนต์ Honda ได้ถูกน้ าท่วมครั้งใหญ่ ท าให้รถยนต์
ของบริษัทที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมส่งให้ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 1,055 คัน ต้องเสียหายเนื่องจาก
ถูกน้ าท่วม ซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็ได้แสดงการท าลายโดยการทุบรถที่ถูกน้ าท่วมเหล่านั้นทิ้งหมด รองประธาน
อาวุโส บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จ ากัด ระบุว่าการท าลายครั้งนั้นเป็นการท าลายทั้งหมด 
ไม่มีชิ้นส่วนใดหลุดออกไปนอกโรงงาน รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียงด้วย 
ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่ต้องการน าเสนอความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงความต้องการเป็นผู้น าด้านการผลิตรถยนต์ โดยการสรรค์สร้างยนตรกรรมที่สูงล้ า
ด้วยคุณภาพ (ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), 2554) 

6)  การน าโดยการแสดงเป็นตัวอย่าง ดังค ากล่าวว่า “การกระท าส าคัญกว่าค าพูด” 
ทางหนึ่งที่ผู้น าจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะท าให้เกิดความผูกพันกับ
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วิสัยทัศน์ คือ การให้ตัวอย่างทางพฤติกรรมที่ดีในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละวันกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
การน าโดยการแสดงเป็นตัวอย่างบางครั้งเรียกว่า “การเป็นตัวแบบเชิงบทบาท (role modeling)” 
การน าโดยการแสดงเป็นตัวอย่าง มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการกระท าที่ไม่พึงปรารถนา งานที่
อันตราย ที่ไม่เป็นปกติ หรือการก่อให้ เกิดข้อขัดแย้ง ผู้น าที่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
มาตรฐานหนึ่ง ผู้น าก็ควรจะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันนั้นด้วย ผู้น าที่ร้องขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เสียสละ อุทิศตน ผู้น าก็ควรจะท าตัวเป็นแบบอย่างโดยการเสียสละ อุทิศตนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
ผู้น าทางการทหารที่สร้างแรงบันดาลใจได้สูงสุด จะเป็นผู้น ากองทหารของพวกเขาไปสู่การสู้รบกับข้าศึก 
ร่วมเสี่ยงอันตราย และร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน มากกว่าการอยู่เบื้องหลังที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย 
ส าหรับตัวอย่างที่ไม่ดี เช่น ผู้บริหารระดับสูงในองค์การขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ เคยประสบกับปัญหา
ทางการเงิน หลังจากที่เขาขอเลื่อนการขึ้นค่าตอบแทนให้กับพนักงานออกไปก่อน (ผู้บริหารเรียกร้องให้
พนักงานเสียสละ) แต่พวกเขากลับจัดการให้โบนัสกอ้นใหญ่แก่ตนเอง การกระท านี้ได้สร้างความไม่พอใจ
ให้แก่พนักงาน ลดความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์การ และลดความผูกพันของพนักงาน
ต่อพันธกิจขององค์การ ซึ่งแนวทางที่มีประสิทธิผลส าหรับการกระท าเป็นตัวอย่างในกรณี คือ ควรตัดโบนัส
ของผู้บริหารระดับสูงก่อนที่จะขอให้พนักงานเสียสละ ค่านิยมที่ผู้น าสนับสนุนควรจะแสดงให้เห็นใน
พฤติกรรมประจ าวันของเขา และต้องท าด้วยความสม่ าเสมอ ไม่ใช่ท าเฉพาะตอนที่สะดวก ผู้น าในระดับสูง
มักจะถูกจับตามองพฤติกรรม หรือการกระท าของพวกเขามักจะอยู่ในสายตาของพนักงาน การสื่อสาร
ที่ไม่ชัดเจนอาจถูกน าไปตีความผิดๆ และการกระท าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดประสบการณ์ของผู้น า
อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดนี้ การพิจารณาล่วงหน้าอย่างละเอียดว่า 
ค าพูดและการกระท าที่ผู้น าแสดงออกไป จะมีการตีความหมายไปอย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง  

 สรุปได้ว่า การน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้น า 
ประกอบด้วย การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่ดึงดูดใจ อธิบายถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะท าให้
วิสัยทัศน์บรรลุ การแสดงความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดี การแสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
ใช้การกระท าเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นย้ าค่านิยมหลักที่ส าคัญ และการน าโดยการแสดงเป็นตัวอย่าง 

 2.1.7 องค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ 

ดังนี้ 
 ใน ค.ศ. 1991 Bass & Avolio (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, น. 252) ไดเ้สนอโมเดล

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบ (Model of The Full Range of Leadership) โดยใช้ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอใน ค.ศ. 1985 โมเดลนี้จะประกอบด้วย



29 
 
 
ภาวะผู้น า 3 แบบใหญ่ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบาย หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า ดังนี ้

1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น าเชิงบารมี หมายถึง การที่ผู้น า
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ 
ผู้น าจะมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ 
ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ ผู้น าจะแสดง
ให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ 
ความเชื่อ และค่านิยมของเขา ผู้น าจะมีวิสัยทัศน์และแสดงความมั่นใจรวมถึงช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้น ส าหรับองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์นี้ เป็นองค์ประกอบแรกหรือองค์ประกอบพื้นฐาน ที่มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้น ากลายเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง  

ต่อมา Bass & Avolio ในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการตรวจสอบองค์ประกอบใหม่ของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยในแบบวัดภาวะผู้น า Multifactor Leadership Questionnaire: MLQ 
(From 5X) ได้มีการจ าแนกองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์นี้ออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
ดังนี้ คือ องค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านพฤติกรรม (behavior) ผู้น าจะมีพฤติกรรม 
หรือมีการกระท าที่เน้นเรื่องค่านิยม ความเชื่อ และพันธกิจ เช่น จะพูดถึงค่านิยม ศรัทธา และความเชื่อ
ที่ส าคัญที่สุดของผู้น า จะระบุอย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการมีส านึกต่อจุดมุ่งหมายอย่างแรงกล้า 
การตัดสินใจของผู้น าจะพิจารณาและค านึงถึงผลตามมาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ผู้น าจะเน้น
ถึงความส าคัญของการมีจิตส านึกต่อภารกิจร่วมกัน และอีกองค์ประกอบ คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านคุณลักษณะ (attribute) ผู้น าจะมีคุณลักษณะในทางอุดมคติและจริยธรรมที่สูงขึ้น 
เช่น ผู้น าจะท าให้ผู้อื่นรู้สึกภาคภูมิใจในการร่วมงานกับผู้น า ผู้น าจะเสียสละประโยชน์ของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะปฏิบัติตนในลักษณะที่ท าให้ผู้อื่นเคารพ นับถือ ผู้น าจะแสดงออกถึงความรู้สึก
เข้มแข็งและมั่นใจ (Bass & Avolio, 1995)  

2)  การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม 
ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา ผู้น าจะมีการน าเสนอวิสัยทัศน์ที่น่าดึงดูดใจส าหรับอนาคต 
และจะสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความต้ังใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ และมีการอนาคตในแง่บวก บ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึง
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ความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญา
ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3)  การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข 

4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู ้น าจะมีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการให้ค าแนะน า การสนับสนุน 
และการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อผลสัมฤทธิ์และ
การเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม
โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเปน็การส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคล
ทั้งคน มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิผล มีการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่า
ต้องการค าแนะน า การสนับสนุน และการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร 

Kouzes & Posner (1995, อ้างถึงใน ยุทธนา ไชยจูกุล , 2554) ได้เสนอทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  การท้าทายกระบวนการ (challenging the process) โดยผู้น าต้องมองหาโอกาส
เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมไปสู่สถานะที่ดีกว่า ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยส าคัญคือการปลุกเร้า
แรงจูงใจภายใน การสร้างความสมดุลของงานประจ า การใช้มุมมอง เช่น ข้อมูลข่าวสารจากภายนอก 
ผู้น าต้องมีการทดลองและยอมรับความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความส าเร็จ มีการจัดการ
กับความเครียดทางบวก 
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2)  การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (inspiring a shared vision) 
ผู้น าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการจินตนาการภาพในอุดมคติ
ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้สัญชาตญาณหรือความรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และวางแผนในอนาคต มีการขอความร่วมมือจากผู้อื่น โดยการสร้างสิ่งที่มีความหมาย สิ่งที่เป็นความปรารถนา
ที่แท้จริงของมนุษย์ มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนไว้กับเป้าหมายของส่วนรวม ผู้น าจะต้องมีการถ่ายทอดและท าให้
วิสัยทัศน์เป็นจริง 

3)  มอบอ านาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน (enabling others to act) โดยการสนับสนุน
ความร่วมมือ ส่งเสริมเป้าหมายความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการพัฒนาเป้าหมาย
ร่วมกัน การค้นหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ผู้น ามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่น มีการแบ่งปันอ านาจและข้อมูล มีการท าให้ผู้ตามมีภาวะผู้น าในตนเอง 
มีการให้ทางเลือก มีการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ และมีการเสนอการสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 

4)  แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (modeling the way) แสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง มีการก าหนดค่านิยม ความเชื่อทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างชัดเจน และมีการกระท า
ในสิ่งที่พูดว่าจะท า มีการสร้างความเป็นเอกภาพด้วยค่านิยมร่วมขององค์การ และท าให้ค่านิยมร่วมคงอยู่ 
สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน การเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การมาเช้า เลิกงานช้า 
ท างานหนัก และอยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา การบรรลุความส าเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป (small wins) 
การสร้างความผูกพันต่อการปฏิบัติภารกิจ มีการทดลองท างานอย่างต่อเนื่อง มีการลดขั้นตอนการท างาน
ที่ไม่ส าคัญลง และเน้นขั้นตอนที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ปฏิบัติงานในลักษณะที่กระชับฉับไว 

5)  เสริมสร้างก าลังใจ (encouraging the heart) ผู้น าต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามั่นใจ
ว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทน ถ้าท าผลงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้น าต้องท าหน้าที่เสริมสร้างก าลังใจ
โดยการท าให้เห็นคุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงรางวัลเข้ากับผลงาน การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
โดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้ผลกระทบแบบปิกมาเลี่ยน 
(pygmalion effect) ซึ่งโดยปกติคนเรามักจะปฏิบัติตามที่ผู้อื่นคาดหวังจากเรา มีการเชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานเข้ากับรางวัล ทั้งรางวัลจากภายใน หรือรางวัลทางด้านจิตใจ และรางวัลจากภายนอก 
ด้วยการท าเช่นนี ้ผู้น าจะได้สร้างจิตวิญญาณของกลุ่มเพื่อให้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม 

Rafferty & Griffin (2004, อ้างถึงใน ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553, น. 31) ได้เสนอ
องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นฐานทางความคิดมาจาก Bass & Avolio (1990) 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
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1)  วิสัยทัศน์ (vision) เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพในอุดมคติของอนาคตที่มีพื้นฐาน
จากค่านิยมขององค์การ ซึ่งวิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้น าทุกคนจะสร้างบารมีให้กับตนเอง 

2)  การสื่อสารเชิงดลใจ ( inspirational communication) เป็นการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกเกี่ยวกับองค์การ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กบัผู้อื่น 

3)  ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (supportive leadership) เป็นการแสดงออกของผู้น า
ที่ใส่ใจต่อความต้องการของผู้ตามเป็นรายบุคคล 

4)  การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) เป็นการผลักดันให้ผู้ตาม
พยายามตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ในเชิงสร้างสรรค์  

5)  การสรรเสริญบุคคล (personal recognition) เป็นการจูงใจโดยให้ผลตอบแทน 
หรือค าชมเชยแก่ผู้ที่ท าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเปรียบเสมือนการให้รางวัลตามสถานการณ์
ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน  

วีระวัฒน์ ดวงใจ (2556, น. 59-60) ได้สังเคราะห์และจัดเรียงล าดับความส าคัญ
องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ 9 ด้าน ดังนี้ 

1)  มีวิสัยทัศน์และความชัดเจนในวิสัยทัศน์ หมายถึง การมีแนวคิดหรือจินตนาการ
ที่เป็นไปได้ และมีความชัดเจนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

2)  การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 
เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม ท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปัญหา
และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ 

3)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่า
และมีความส าคัญ ผู้น าท าหน้าที่เป็นโค้ช (coach) และที่ปรึกษา (advisor) ของผู้ตามแต่ละคน 
เพื่อความสัมพันธ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้
สูงขึ้น 

4)  สร้างแบบอย่างผู้น าที่เหมาะสมให้เห็น หมายถึง การก าหนดแบบอย่างผู้น าที่
ท าให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเหมาะสมในทางที่ดี และสามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

5)  ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้สูง หมายถึง สร้างกระบวนการคิดและแนวทาง 
การด าเนินงานที่จะท าให้งานประสบผลส าเร็จไว้สูงและเป็นไปได้ 
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6)  การกระตุ้นให้ยอมรับในเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ หมายถึง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมในเป้าหมายที่ร่วมกันคิดร่วมกันท า ว่าเป็นเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การของตนเอง 

7)  ให้การยอมรับเมื่อท างานส าเร็จ หมายถึง เมื่อการท างานเป็นไปตามแผน
หรือโครงการที่ก าหนดไว้ส าเร็จ ต้องให้การยอมรับในความส าเร็จนั้นๆ 

8)  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผน 
การจัดการเรียนรู้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

9)  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หมายถึง การพัฒนาตนเองให้ทันสมัย ทันต่อการใช้
ระบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในรูปแบบของการอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงานหรือการพัฒนาในส่วนอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การท้าทายกระบวนการ การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีวิสัยทัศน์และความชัดเจน
ในวิสัยทัศน์ มอบอ านาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ สร้างแบบอย่างผู้น า
ที่เหมาะสมให้เห็น เสริมสร้างก าลังใจ การสื่อสารเชิงดลใจ ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน การกระตุ้นทางปัญญา 
การสรรเสริญบุคคล ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้สูง การกระตุ้นให้ยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม
หรือองค์การ ให้การยอมรับเมื่อท างานส าเร็จ การบริหารงานวิชาการและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio 
(1995) จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นการประพฤติเป็นแบบอย่าง
หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้วางใจ
ในความสามารถของผู้น า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ
กับผู้ตาม ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามท างานด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยใจรัก ด้วยความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของงาน 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา เป็นการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
เป็นการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ  มาใช้เป็นหลัก
ในการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา เนื่องจากมีการสร้างมาตรวัด
ภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire: MLQ) ที่มีการยอมรับในระดับสากล
และถูกน าไปใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ 

2.1.8 เครื่องมือวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Instrument)
 Bass & Avolio (1994, cited in Bass, 1999) ได้กล่าวว่า ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนา
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และฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผู้น าทุกระดับและที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
ไม่มีกิจกรรม จนถึงผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ราชการ ทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และข้ามวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ (Multifactor 
Leadership Questionnaire: MLQ) ที่สร้างและพัฒนาโดย Bass & Avolio 

 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะใช้แบบวัด MLQ  (Multifactor Leadership 
Questionnaires) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่ Bass ได้สร้างมาเพื่อวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
Bass (1985) ได้สร้างแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนขึ้นใน ค.ศ. 1998
โดยเรียกว่า Multifactor Leadership Questionnaire–Form 5 หรือ MLQ-5 สร้างแบบวัดเริ่มจากการสร้าง
ข้อค าถาม 142 ข้อ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ด้วยการสอบถามผู้บริหารระดับสูง 70 คน เพื่อให้
อธิบายคุณลักษณะภายใน (attributes) แล้วใช้วิธี Factor Analysis สกัดองค์ประกอบได้ 73 องค์ประกอบ 
(Lowe et al., 1999, 385-394) แบบวัดเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ระหว่างภาวะผู้น าทั้งสองแบบเพื่อแยกพฤติกรรมของผู้น า ผลของการพัฒนาแบบวัดพบว่า
มีความเชื่อมั่นของแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.93 กับ 0.46 ปี ค.ศ. 1995 Bass & Avolio ไดร้่วมกันพัฒนาแบบวัด 
MLQ 5X-Short เพื่อให้มีความสั้นกะทัดรัดและมีประสิทธิผลมากขึ้น มีข้อค าถาม 45 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าชนิด 5 ช่วงคะแนน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
แบบวัดฉบับดังกล่าว ใช้วัดการให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent rewards) จ านวน 4 ข้อ การบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception) จ านวน 4 ข้อ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 
(passive management by exception) จ านวน 4 ข้อ ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (laissez-
faire leadership) จ านวน 4 ข้อ การใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (idealized influence) ด้านทัศนคติ
จ านวน 4 ข้อ ด้านพฤติกรรม จ านวน 4 ข้อ การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) จ านวน 4 ข้อ 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individual consideration) จ านวน 4 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ 
(inspirational motivation) จ านวน 4 ข้อ นอกจากนี้มีข้อค าถามเกี่ยวกับความพยายามเหนือความคาดหมาย 
(extra effort) จ านวน 3 ข้อ ประสิทธิผล (effectiveness) จ านวน 4 ข้อ และความพึงพอใจ (satisfaction) 
จ านวน 2 ข้อ และการออกแบบวัดเป็นลักษณะ 360 องศา สร้างและส ารวจความเข้าใจส าหรับรูปแบบของ
ผู้น าตามภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ โดยใหส้ามารถใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีในการตอบค าถาม ค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง .74 ถึง .94 (Avolio, Bass & Jung, 1999)   

 ส าหรับคุณภาพแบบวัด มีการตรวจสอบความถูกต้องจากผลของการวิจัยเป็นจ านวน
มากกว่า 75 เรื่อง ดังที่ปรากฏอยู่ในวารสาร ดุษฎีนิพนธ์ หนังสือ เอกสารการประชุม และรายงาน
ทางเทคนิคในเครือ Fortune 500 มหาวิทยาลัย สายการบิน โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานทางทหาร
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ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทางด้านการศึกษา มีการใช้แบบวัดกับผู้น าในระดับคณบดี รองคณบดี 
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และครู จากผลการวิจัยพบว่า การให้รางวัลตามสถานการณ์ มีอ านาจ
เหนือโมเดลผู้น าโดยรวม ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ การบริหารแบบวางเฉย ปรากฏผลอยู่ในระดับน้อย 
และภาวะผู้น าปล่อยตามสบายในบางโอกาส นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างคนไทยต่างกันกับคนประเทศ
สหรัฐอเมริกาในด้านภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยภาพรวมภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ มีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม
ความพยายามพิเศษ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการท างาน การมุ่งอนาคต เป็นต้น (Cheaupalakit, 
2002; Brown & Keeping, 2005) และยังได้มีการปรับปรุงแบบวัดจากฐานคิด MLQ Form 5X เพื่อให้เข้ากับ
บริบทคนไทย และองค์การธุรกิจ SME ก็มีการพัฒนาจากฐานคิดเดียวกัน แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
ส าหรับองค์การด้านอื่นๆ มีการใช้แบบวัดตระกูล MLQ Form 5X มากเช่นเดียวกัน และมีการประเมิน
อภิมาน และตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ด้านโครงสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย 
มีความตรง และความเที่ยงในการวัดสูง สามารถอธิบายถึงความแปรปรวน หรือประสิทธิผลการวัดได้
เป็นอย่างดี และถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา (Rewold & Heinitz, 2007) แบบวัด MLQ 
Form 5X (1995) (leader form) นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเป็นแบบวัดที่วัดได้ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมแบบวัดความพยายามพิเศษ ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจที่ปรากฏ
เป็นตัวแปรส าหรับการแสดงถึงภาวะผู้น าเต็มรูปแบบอีกประการหนึ่งด้วย (ธนีนาฎ ณ สุนทร และก้อง 
ไชยณรงค์, 2556, น. 172-185) 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 โดยประยุกต์มาจากแบบวัดภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X 
ส าหรับผู้ประเมิน (Mutifactor Leadership Questionnaire Form 5X- Rater : MLQ) ของ Bass & Avolio 
(1995) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ   

 

2.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็น

กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ของภาวะผู้น า (Bass, 1977) โดยมี Burns (1978, cited in Mosley 
& Megginson, 1996) และ Bass (1985) เป็นนักวิชาการที่ส าคัญและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อทฤษฎีนี้ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มี
วิส ัยทัศน์ (visionary) และมีการเสริมสร้างพลังอ านาจหรือพลังจูงใจ (empowering) เป็นผู้มี
คุณธรรม (moral agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นทฤษฎีที่จะต้องน าผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ทั้งผู้น าและผู้ตามจะพยายามสนใจผลประโยชน์ของผู้อื่น 
ของกลุ่ม ขององค์การ หรือของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง และจะเน้นเรื่องแรงจูงใจภายใน
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มากกว่าแรงจูงใจภายนอก และเน้นเรื่องการเพิ่มพลังอ านาจในผู้อื่น ด้วยพฤติกรรมและกระบวนการ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นักวิชาการได้พิสูจน์ด้วยงานวิจัยเชิงประจักษ์จ านวนมาก ว่ามีความเหมาะสม
และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน และวิกฤติ
เกิดขึ้นมากมาย  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ มีการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจ
แก่ผู้ตามให้สามารถกลายเป็นผู้น า และร่วมในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง จึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของผู้น าในระดับต่างๆ ในหน่วยย่อยขององค์การ (Muchinsky, 1997) นอกเหนือจากนั้น ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงยังเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตาม
ให้สูงขึ้นกว่าที่คาดหวัง มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  มีศักยภาพมากขึ้น 
ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจของกลุ่ม องค์การ และสังคม (Bass, 1999)  

Bass (1985) ได้ระบุข้อจ ากัดบางประการของภาวะผู้น าเชิงบารมี และได้แนะน าให้มีการขยาย
ทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลักษณะเสริมพฤติกรรม ตัวบ่งช้ีบารมี สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย ตัวอย่างเช่น 
Bass เสนอว่า ผู้น าเชิงบารมีมักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใช้อ านาจแบบปกติล้มเหลวในการจัดการ กับ
วิกฤติการณ์ และยังเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมของผู้น าแบบนี้ ดังนั้น ต่อมาใน
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass (Avolio & Bass, 1991, cited in Bass, 1999) ได้ใช้ค า
ว่า “การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ( idealized influence)” แทนค าว่า บารมี (charisma) ซึ่ง
หมายถึง การมีอิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณ์ในระดับสูงสุดของจริยธรรม คือ ความไม่เห็นแก่ตัว ทั้งผู้น าและผู้
ตามจะมีการอุทิศตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ซึ่ง Bass ได้ให้เหตุผลในการใช้ค าว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แทนค าว่าการสร้างบารมี เนื่องจาก 1) การสร้างบารมี เป็นตัวแทนของ
ความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการโอ้อวดหรือ แสดง
ความตื่นเต้นเกินจริง 2) การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ 
และความเป็นผู ้น าการเปลี่ยนแปลงเทียม เช่น Hiller, Mussolini 3) ส าหรับผู ้วิจัยบางคน เช่น 
House (1995, cited in Bass, 1999) ก ับ Conger & Kanungo (1988, cited in Bass, 1999) 
กล่าวว่า การสร้างบารมี คือ การรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น ในการฝึกอบรมและในวัตถุประสงค์
บางงานวิจัยของ Bass จึงใช้ค าว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แทนค าว่า การสร้างบารม ี

จากการสังเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี ้
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2.2.1 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ของ Burns 
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตอนเริ่มต้นได้รับการพัฒนามาจากการวิจัย

เชิงบรรยายผู้น าทางการเมือง โดย Burns (1978, cited in Yukl & Fleet, 1992) ซึ่งในตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่า 
ภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยน (transforming leadership) อธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการที่ผู้น า
มีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทางกลับกัน ผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าเช่นเดียวกัน 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมองได้ ทั้งในระดับแคบที่เป็นกระบวนการที่ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล 
(individual) และในระดับกว้างที่เป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูป
สถาบัน ในทฤษฎีของ Burns ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม 
โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวขึ้นจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” 
(everyday selves) ไปสู่ “ตัวตนที่ดีกว่า” (better selves) Burns มีแนวคิดว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
อาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การในทุกต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือผู้ตาม และอาจจะ
เกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรือต่ ากว่าก็ได้ Burns เห็นว่าภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์
ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์
ที่ผู้น าติดต่อกับผู้ตาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ 
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรก
ตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, s Need Hierachy Theory) 2) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม 
ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองฝ่าย คือ เปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น า
แบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตาม
ให้เกิดความส านึก (conscious) และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการ
ของ Maslow และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ 
ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน และ 3) ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (moral 
leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมื่อผู้น าได้ยกระดับ
ความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจของผู้น าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม 
ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการ
ในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิม ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ 
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Kohlberg แล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น สภาวะผู้น าทั้ง
สามลักษณะตามทฤษฎีของ Burns มีลักษณะเป็นแกนต่อเนื่อง ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนอยู่ปลายสุดของ
แกน ตรงกันข้ามกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม 

2.2.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ของ Bass  
Bass (1985) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อธิบายกระบวนการ

เปลี่ยนสภาพในองค์การ และได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี 
(charismatic) และแบบแลกเปลี่ยน (transactional) Bass นิยามภาวะผู้น าในแง่ของผลกระทบของ
ผู้น าที่มีต่อผู้ตาม ผู้น าจะเปลี่ยนสภาพผู้ตามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักในความส าคัญและคุณค่า
ในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น โดยยกระดับความต้องการของผู้ตาม หรือโดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่
องค์การมากกว่าการสนใจของตนเอง (self-interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี้ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น
และเคารพในตัวผู้น า และได้รับการจูงใจให้ท าสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรกหรือที่เรียกว่า 
ได้ผลการปฏิบัติงานที่เหนือความคาดหมาย (performance beyond expectations) Bass เห็นว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียวที่เรียกว่า บารมี (charisma) เขาเห็นว่าบารมี
เป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
พยายามที่จะเพิ่มพลังจูงใจและยกระดับผู้ตาม ในขณะที่ผู้น าเชิงบารมีหลายคนพยายามที่จะท าให้ผู้ตาม
อ่อนแอและต้องคอยพึ่งพาผู้น า และสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพัน ในด้านแนวคิดภาวะผู้น า 
Bass ให้นิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่า Burns โดยไม่ใช่เพียงแค่การใช้สิ่งจูงใจ 
(incentive) เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น แต่จะรวมการมอบหมายงานให้ท าเป็นงานที่มีคุณค่า
และมีความหมายมากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจด้วยแรงจูงใจภายใน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มีความแตกต่างจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน Bass ยอมรับว่า
ในผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้น าทั้งสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกัน 

ในตอนเริ่มต้นของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass ใน ค.ศ. 1985 Bass ได้เสนอ
ภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต 
(dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน ตามรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะมีความต่อเนื่องจากภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยน โดยผู้น าจะใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น
ต่อเนื่องจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกันเพื่อให้ผู้ตาม
ปฏิบัติตาม ภาวะผู้น าทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในเวลาที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม Bass วินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน สามารถส่งผลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขั้นต่ ากว่า ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถท าให้ผู้ตามมีแรงจูงใจ และมีผลการปฏิบัติได้มากกว่าภาวะผู้น า
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แบบแลกเปลี่ยน และผู้น าที่มีประสิทธิผลจะใช้ภาวะผู้น าทั้งสองแบบ (Yukl, 2010) ส าหรับความแตกต่าง
ของภาวะผู้น าทั้งสองแบบ สามารถสรุปดังตาราง 2.1 

 
ตาราง 2.1 แสดงความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
ความแตกต่าง ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ - มุ่ งกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด    
เป็นแบบค่อยพัฒนาอยู่ภายใต้สภาพการณ์
ที่เป็นการตอบสนอง (reactive) 

- มุ่ งค ว าม สั ม พั น ธ์ ค วาม คิ ด เป็ น แ บ บ
เป ลี่ ย น แป ล ง โด ย สิ้ น เชิ ง  เกิ ด ขึ้ น จ าก
วิ ก ฤ ติ ก า รณ์  เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ริ เริ่ ม 
(proactive) 

แรงจูงใจ - รางวัล (ภายนอก) - การเห็นคุณค่า (ภายใน) 
อ านาจ - ประเพณีปฏิบัติ - ความมีบุคลิกพิเศษ 
จุดเน้น - ผลที่ได้ - วิสัยทัศน์ 
ผู้น า - เน้ น ใน กิ จ ก รรม  ชี้ บ ท บ าท ชั ด เจ น 

ตระหนักในความต้องการจัดการแบบ    
วางเฉย 

- เป็นที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และครู มีการ
กระจายอ านาจให้แต่ละบุคคล ให้อ านาจ
ตัดสินใจ เข้าถึงได้ง่าย เป็นตัวอย่างของ
คุณธรรม 

ผู้ใต้บังคับบัญชา - แสวงหาความมั่นคง เน้นความต้องการ
ของตนเอง 

- ละเว้นประโยชน์ส่วนตนเพื่อองค์การและ
ท ามากกว่าที่คาดหวัง 

ผลที่ได้ - การท างานตามที่คาดหวัง - ก้าวกระโดดในการท างาน 

หมายเหต.ุ  จาก ภาวะผู้น า (น. 250), โดย รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิผล และให้ความพึงพอใจมากกว่า
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฎีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคล
และขององค์การ (Jung, Bass & Sosik, 1995) นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัยจ านวนมาก 
ทั้งที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ เช่น บริษัทเฟียท (Fiat) เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของอิตาลี 
มีพนักงาน 250,000 คน ได้ใช้โปรแกรมภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ (Full Range Leadership Program: 
FRLP) ของ Bass น าไปฝึกอบรมกับผู้บริหารจ านวน 2,000 คน นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาภาวะผู้น า 
(Center for Leadership Studies) ที่มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน ได้จัดอบรมผู้น าจ านวนมากจากทุกส่วน
ในสังคม ทั้งผู้น าที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้น าชุมชนในกิจการสาธารณะ รวมทั้งจากสถาบันการศึกษา 
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จากผู้ท างานด้านสุขภาพ งานศิลปะ อุตสาหกรรม และจากรัฐบาล (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554; Bass, 1985; 
Avolio & Bass, 1990, cited in Bass & Avolio, 1994)   

หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะเวลาหนึ่ง คือ ตั้งแต่ Bass เสนอทฤษฎีนี้ใน ค.ศ. 1985 ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) 
โมเดลนี้จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4 I,s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ของภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน รวมทั้งภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย ( laissez-faire leadership) 
หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า (nonleadership behavior) (Bass,1985; Avolio & Bass,1990 
cited in Bass & Avolio, 1994)   

2.2.3  ทฤษฎีภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership Theory)  
เป็นกระบวนการที่ผู ้น าให้รางวัล หรือลงโทษผู้ตาม ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ตาม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้น าจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับ
ที่คาดหวังไว้ ผู้น าช่วยให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย ผู้น าท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท
และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนด ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตามจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ต้องการ ผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่
เป็นรางวัลภายนอก ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 

1)  การให้รางวัลตามสถานการณ์ ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเข้าใจชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ตาม
ท าอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของค ายกย่องชมเชย 
ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มขึ้น ให้โบนัสเมื่อผู้ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง 
ผู้น าแบบนี้มักจูงใจโดยให้รางวัลเป็นการตอบแทน และมักจูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

2)  การบริหารแบบวางเฉย เป็นการบริหารงานที่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิม 
(status quo) ผู้น าไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท างาน จะเข้าไปแทรกต่อเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น 
หรือการท างานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ หรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ  
มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้น าจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่องานบกพร่องหรือไม่
ได้ตามมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

  (1)  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ 
หรือแบบป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา ผู้น าจะคอยสังเกตพฤติกรรม กระบวนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตาม โดยดูว่ามีอะไรที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ และช่วยแก้ไขปัญหา
ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว 
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 (2)  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบเดิม และพยายาม
รักษาสภาพเดิม ผู้น าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ปล่อยให้ผู้ตามด าเนินการไปเอง ผู้น าจะเข้าไปแทรกแซง
ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือถ้ามีบางอย่างผิดพลาด 

2.2.4  ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership Theory: LF)  
พฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า เป็นภาวะผู้น าที่ไม่มีความพยายาม ไม่มีการตัดสินใจ 

ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ผู้น าจะไม่เอาใจใส่ต่องานและผู้ตาม ไม่สนใจ
ปัญหาหรือความต้องการของผู้ตาม และเมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ยอมแก้ปัญหา 
มักเอาตัวรอด ไม่มีความรับผิดชอบ หรืออ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ 

Bass & Avolio (1994) ได้กล่าวสรุปและเปรียบเทียบลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 5 แบบ 
คือ 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (4I,s) 2) ภาวะผู้น าแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) 3) ภาวะ
ผู้น าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) 4) ภาวะผู้น าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) 
และ 5) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (LF) ดังนี ้

ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วย แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา
พบว่า แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิผลในการจูงใจ
ให้ผู้อื่นบรรลุถึงระดับการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I,s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการนี้ผู้น าจะมอบหมาย
หรือมีข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จ และสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นการแลกเปลี่ยนกับงาน
ที่ได้รับมอบหมายและเป็นที่น่าพอใจ การบริหารแบบวางเฉย (MBE) มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผลน้อยกว่า 
และเป็นที่ต้องการในเฉพาะบางกรณี การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) ผู้น าจะคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด ผู้น าจะลงมือแก้ไขถ้าจ าเป็นในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด 
หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตาม ส่วนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 
(MBE-P) ผู้น าจะอยู่เฉยๆ รอจนกว่าความเบี่ยงเบน ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้วจึงลงมือแก้ไข 
ส่วนภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (LF) หรือการขาดภาวะผู้น า คือ ผู้น าที่มีการหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นภาวะ
ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิผลมากที่สุด 

ลักษณะภาวะผู้น าเต็มรูปแบบนี้ ผู้น าจะแสดงคุณลักษณะของแต่ละคนตามล าดับ 
ส าหรับรูปแบบโครงร่าง (profile) ที่เหมาะสมที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  ลักษณะโครงร่างที่เหมาะสมที่สุด (optimal profile) ของลักษณะภาวะผู้น า. จาก ภาวะผู้น า 
(น. 257), โดย รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 

จากภาพที่ 2.2 มิติที่ 3 (ความลึก) ของโครงร่างนี้แทนความถี่ ซึ่งบุคคลแสดงลักษณะเฉพาะ
ของภาวะผู้น า ในมิติของการกระท า คือ กระตือรือร้น หรือไม่กระตือรือร้น ช่วยให้รูปแบบภาวะผู้น า
มีความชัดเจนขึ้น และในมิติความมีประสิทธิผล เป็นตัวแทนผลกระทบของรูปแบบภาวะผู้น า
ต่อผลการปฏิบัติงาน ในภาพนี้ผู้น าแสดงออกถึงภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (LF) ไม่บ่อยนัก 
และเพิ่มความถี่ของรูปแบบภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน คือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ การบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุกและการให้รางวัลตามสถานการณ์หรือการเสริมแรงทางบวก (CR) ในลักษณะโครงร่าง
ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดนี้ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 องค์ประกอบ (4I,s) ของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีการแสดงออกมากที่สุด 

ในทางตรงกันข้าม การแสดงภาวะผู้น าที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า มีแนวโน้มไปทางไม่มีความ
กระตือรือร้น และความไม่มีประสิทธิผล ตรงกันข้ามกับภาวะผู้น าที่มีลักษณะโครงร่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดัง
แสดงในภาพที่ 2.3 ที่แสดงโครงร่างที่เป็นผลลัพธ์ระดับที่ด้อยกว่า (suboptimal profile) ของลักษณะ
ภาวะผู้น า 
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ภาพที่ 2.3  ลักษณะโครงร่างที่ด้อยกว่า (suboptimal profile) ของลักษณะภาวะผู้น า. จาก ภาวะผู้น า 
(น. 258), โดย รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 

 นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังพบว่ามีงานวิจัย
จ านวนมาก ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์และเชิงทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษาในองค์การธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ราชการ ทหาร สถานบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์การที่ไม่หวังผลก าไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังมีประสิทธิภาพและให้
ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (Bass & Avolio, 1994) และมีการศึกษาวิจัย
และติดตามผล พบว่า ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพร้อมการฝึกอบรมองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
4 ประการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อผู้น า  
(Bass & Avolio, 1990, cited in Bass & Avolio, 1994) และส าหรับในประเทศไทยมีผลการศึกษาจ านวนมาก 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลหรือมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท างาน การรับรู้
ความยุติธรรม พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี และผลการปฏิบัติงาน และยังพบงานวิจัยที่ยืนยันว่าภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสามารถฝึกอบรมและพัฒนาได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554) 

หลังจากที่ได้มีการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avolio 
มาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ นักวิชาการที่น าแนวคิดนี้ไปศึกษาวิจัย เช่น การทดสอบโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน และผลการศึกษา 
พบว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ เช่น ควรรวมองค์ประกอบภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน
ด้านการวางเฉยเชิงรับ กับองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย เป็นองค์ประกอบใหม่ เรียกว่า 
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องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบหลีกเลี่ยงเชิงรับ (passive avoidant leadership) และจากการทดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดล ที่แสดงว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
ในองค์ประกอบด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward) จึงน า 2 องค์ประกอบนี้
มารวมกัน และเรียกใหม่ว่า “การแลกเปลี่ยนแบบมีการพัฒนา” (development exchange) และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  
และองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย จึงมีการน าทั้ง 3 องค์ประกอบมารวมกัน 
และให้ชื่อเรียกใหม่ว่า “การหลีกเลี่ยงเพื่อความถูกต้อง” (corrective avoidant) (Avolio, Bass & Jung, 
1999) แต่อย่างไรก็ตาม ในการน าองค์ประกอบของทฤษฎีใดไปประยุกต์ใช้ หรือการน าไปศึกษาวิจัย 
ควรต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดทฤษฎี และเครื่องมือวัด เพื่อเลือกใช้ให้ เหมาะสม 
และให้สอดคล้องกับองค์ประกอบตามทฤษฎีนั้นๆ ด้วย  

2.2.5  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Kouzes & Posner 
นอกเหนือจากทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญข้างต้นแล้ว ยังมีนักวิชาการ

อีกหลายท่าน ที่ได้ศึกษาและเสนอคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าสนใจ เช่น Kouzes & Posner (1995, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, น. 260-261) ได้อธิบาย
วิธีการปฏิบัติงานในองค์การเพื่อให้บรรลุความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยม และเกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติ
ที่ผู้น าใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ท้าทายไปสู่ความส าเร็จ Kouzes & Posner เสนอทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่

1)  การท้าทายกระบวนการ (challenging the process) โดยผู้น าต้องมองหาโอกาส
เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมไปสู่สถานะที่ดีกว่า ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ คือ การปลุกเร้า
แรงจูงใจภายใน การสร้างความสมดุลของงานประจ า การใช้มุมมอง เช่น ข้อมูลข่าวสารจากภายนอก 
ผู้น าต้องมีการทดลองและยอมรับความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความส าเร็จ มีการจัดการ
กับความเครียดทางบวก 

2)  การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (inspiring a shared vision) 
ผู้ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการจินตนาการภาพในอุดมคติที่โดดเด่น
ไม่เหมือนใคร ใช้สัญชาตญาณหรือความรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และวางแผนในอนาคต มีการขอความร่วมมือจากผู้อื่น โดยการสร้างสิ่งที่มีความหมาย สิ่งที่เป็นความปรารถนา
ที่แท้จริงของมนุษย์ มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนไว้กับเป้าหมายของส่วนรวม ผู้น าจะต้องมีการถ่ายทอด
และท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
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3)  มอบอ านาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน (enabling others to act) โดยการสนับสนุน
ความร่วมมือ ส่งเสริมเป้าหมายความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โด ยมีการพัฒนา
เป้าหมายร่วมกัน การค้นหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ผู้น ามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่น มีการแบ่งปันอ านาจและข้อมูล มีการท าให้ผู้ตาม
มีภาวะผู้น าในตนเอง มีการให้ทางเลือก มีการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ และมีการเสนอ
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม  

4)  แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (modeling the way) แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
มีการก าหนดค่านิยม ความเชื่อทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างชัดเจน และมีการกระท าในสิ่งที่พูดว่าจะท า 
มีการสร้างความเป็นเอกภาพด้วยค่านิยมร่วมขององค์การ และท าให้ค่านิยมร่วมคงอยู่ สามารถเห็นได้
ในชีวิตประจ าวัน การเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การมาเช้า เลิกงานช้า ท างานหนัก 
และอยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา การบรรลุความส าเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป (small wins) การสร้างความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติภารกิจ มีการทดลองท าอย่างต่อเนื่อง มีการลดขั้นตอนการท างานที่ไม่ส าคัญลง และเน้น
ขั้นตอนที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ปฏิบัติงานในลักษณะที่กระชับฉับไว 

5)  เสริมสร้างก าลังใจ (encouraging the heart) ผู้น าต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทน ถ้าท าผลงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้น าต้องท าหน้าที่
เสริมสร้างก าลังใจ โดยการท าให้เห็นคุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงรางวัลเข้ากับผลงาน การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น โดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้
ผลกระทบแบบปิกมาเลี่ยน (pygmalion effect) ซึ่งโดยปกติคนเรามักจะปฏิบัติตามที่ผู้อื่นคาดหวัง
จากเรา (ถ้าเราถูกคาดหวังให้ประสบความส าเร็จ เราก็จะพยายามกระท าให้ส าเร็จตามความคาดหวังนั้น) 
ผู้น าต้องช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีมากขึ้น เช่น การชื่นชม การยอมรับ
ในผลงาน และการที่ผู้น ามีความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยเสริมความคาดหวัง
ของการท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง (self-fulfilling prophecy) ของพวกเขาด้วย มีการเชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานเข้ากับรางวัล ทั้งรางวัลจากภายใน หรือรางวัลทางด้านจิตใจ และรางวัลจากภายนอก 
ตัวอย่างรางวัลจากภายใน เช่น รางวัลที่เกิดจากตัวงานนั้นเอง หรือความรู้สึกสนุกกับการท างาน 
ความรู้สึกว่าประสบความส าเร็จในการท างาน และความตื่นเต้นหรือความภาคภูมิใจจากการท าสิ่งใหม่ 
หรือจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรืออาจจะเป็นการที่ผู้น าให้ความช่วยเหลือ รับฟังปัญหา รับฟัง
ความคิดเห็น การแสดงความเป็นกันเอง การเอาใจใส่ การขอบคุณ การแสดงความยินดีและยกย่องผลงาน
ต่อหน้าผู้อื่น หรือการแสดงน้ าใจเล็กๆ น้อยๆ ของผู้น า เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างการให้รางวัลที่เป็นรางวัล
จากภายนอก เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ การเลื่อนต าแหน่ง สิ่งที่ส าคัญส าหรับการให้รางวัล
อีกประการหนึ่ง คือ การให้ผลตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลงาน ซึ่งมีการพิจารณาทั้งความพยายาม
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ในการท างานและผลการปฏิบัติงาน ควรมีการฉลองความส าเร็จ เพื่อแสดงถึงการเห็นคุณค่าของการทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และการท างานหนัก โดยการเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่มีคุณค่า ประกาศฉลองให้ทราบโดยทั่วกัน 
เข้ามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลอง สร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
ความไว้วางใจ และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยการท าเช่นนี้ ผู้น าจะได้สร้างจิตวิญญาณของกลุ่ม
เพื่อให้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม   

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของ Burns ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โมเดลนี้จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4 I,s) ของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน รวมทั้งภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Kouzes & Posner 

 

2.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
เป็นปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4  
ดังต่อไปน้ี 

2.3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2.3.1.1 เพศ 
  พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์, ค านึง ทองเกตุและจินตนา จันทร์เจริญ (2557); 

Brigit Schyns, Karin Sanders (2005); Jenifer j. Young, Barbara Beauchamp, Susan Jackson Dowd, 
Karen Dunnagan (2010); Esther Lopez-Zafra, Rocio Garcia-Retamero, M. Pilar Berrios 
Martos (2012) ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ผู้น าที่มีเพศต่างกัน จะมีภาวะผู้น าต่างกัน 

 2.3.1.2  อายุ 
  กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555); พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์, ค านึง ทองเกตุ 

และจินตนา จันทร์เจริญ (2557); พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ์สิรสวัสด ิ์, (2559) ได้ศึกษาวิจัย 
พบว่า ผู้น าที่มีอายุต่างกัน จะมีภาวะผู้น าต่างกัน 

 2.3.1.3  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  แพรภัทร ยอดแก้ว (2551); ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ 

ตันพิชัย (2560) ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ผู้น าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีภาวะผู้น าต่างกัน  
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 2.3.1.4   สาขา 
  คมกริช นันทะโรจพงศ์, ประสพชัย พสุนนท์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2560) 

ได้ศึกษาวิจัย พบว่า นักศึกษาบริหารธุรกิจที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน จะมีภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาต่างกัน 
2.3.2  ปัจจัยสถานการณ์ 
 ปัจจัยสถานการณ์ หมายถึง สาเหตุทางสถานการณ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ในการวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยของการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2557); พรพิชญา รัตนสิทธิ์, ประสงค์ ตันพิชัย 
และวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร (2559); ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย (2560) พบว่า 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและการสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า และคาดว่าจะ
ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงได้ก าหนดปัจจัยสถานการณ์ 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุนทางสังคม  

 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตและด้านการสนับสนุน
ทางสังคมเป็นล าดับ ดังต่อไปน้ี  

 2.3.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
  2.3.2.1.1  ความหมายของกิจกรรมนิสิต 
   นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายกิจกรรมนิสิตไว้ ดังนี ้
   Good (1973, น. 10) ได้ให้ความหมายกิจกรรมนิสิตว่า เป็นการงาน

ที่นิสิตจัดขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจ เพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิต ทั้งนี้
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน 

   สุกัญญา สีเขียว (2553, น. 11) ได้ให้ความหมายกิจกรรมนิสิตว่า 
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันได้จัดให้แก่นิสิต หรือกิจกรรมที่สถาบันได้ให้การส่งเสริมและได้ให้
การสนับสนุนให้นิสิตได้จัดกิจกรรมกันขึ้นเองตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และตามความสมัครใจ
ของนิสิต เพื่อพัฒนาตัวของนิสิตเองในด้านต่างๆ   

   พรรณี ตันสกุล (2538, อ้างถึงใน อาภรณีน์ อินฟ้าแสง และ
เกียรติพงษ์ พันชนะ, 2554, น. 27) ได้ให้ความหมายกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง กิจกรรมที่นิสิตได้ร่วมกัน
กระท า เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
เป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ในหลักสูตร ไม่มีหน่วยกิต และนิสิตท าด้วยความสมัครใจ    

   วรรณกร พลพิชัย (2555, น. 11) ได้ให้ความหมายกิจกรรม
นิสิตว่า หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทางนิสิตหรือมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมตามความสนใจ 
ความสามารถและความสมัครใจ กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยนิสิตสามารถ
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เข้าไปมีส่วนร่วมได้ใน 4 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

   จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ (2557, น. 10) ได้ให้ความหมายกิจกรรม
นิสิตว่า หมายถึง กิจกรรมที่นิสิตและหรือสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดขึ้น ตามความต้องการและความสนใจ
ของนิสิต ลักษณะกิจกรรมต้องดี มีประโยชน์ และช่วยในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนิสิต
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกต ิเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมด้านความรู้ทางวิชาการ 
วิชาชีพ สุขภาพกาย มีทักษะชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

   สรุปได้ว่า กิจกรรมนิสิตเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ที่จัดขึ้น
โดยนิสิตหรือสถาบัน ส่งเสริมให้มีขึ้นตามความสนใจ ความสมัครใจของนิสิต และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนในวิชาใดๆ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานิสิต 
โดยการนิเทศและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตสัมผัสชีวิตที่ถูกต้องในมหาวิทยาลัย 
และเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต สถาบันอุดมศึกษา และประเทศชาติ  

  2.3.2.1.2   ความส าคัญของกิจกรรมนิสิต 
   ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538, น. 122-124, อ้างถึงใน มัลลิกา วีระสัย 

และประดิษฐา นาครักษา, 2557, น. 31-32) ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมนิสิตไว ้ดังนี ้ 
   1)  ความส าคัญต่อนิสิต นิสิตโดยทั่วไปเป็นคนหนุ่มสาว 

มีพละก าลัง ทั้งร่างกายและความคิด มีความอยากรู้อยากเห็น และเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสังคมด้วยใจอันบริสุทธิ ์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จะช่วยตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี คือ 

    (1)  ท าให้นิสิตได้มีโอกาสใช้พลังร่างกายและความคิด 
กระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

    (2)  ท าให้นิสิตสามารถค้นหาอาชีพ งานอดิเรก และกิจกรรม 
การพักผ่อนหย่อนใจ ที่เหมาะสมกับตนเองได ้

    (3)  ท าให้เกิดความสมดุลในด้านความรู้และความสนใจ
ของนิสิต เช่น นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สามารถท ากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จึงท าให้นิสิต
มีความรู้และความสนใจในด้านพลศึกษาและสุขศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

    (4)  ท าให้นิสิตได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและอิริยาบถ 
ท าให้นิสิตได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จากการที่ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก 

    (5)  ท าให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
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    (6)  ท าให้นิสิตได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ท างานด้านต่างๆ 

    (7)  ท าให้นิสิตเห็นคุณค่าของตนเอง และเกิดความรู้สึกนึกคิด
ที่ดีต่อตนเอง 

   2)  ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนิสิตเป็น
กระบวนการทางการศึกษาที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ช่วยนิสิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต
ในกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิต ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านกีฬา และด้านส่งเสริม
วิชาการ มีความส าคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษา ท าให้นิสิตได้รับ
ความอบอุ่น และมีความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบันอุดมดียิ่งขึ้น 

   3)  ความส าคัญต่อประเทศ ในแต่ละปีจะมีนิสิตจ านวนมาก 
ออกไปพัฒนาชนบทในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น โรงเรียน สะพาน ฝายน้ าล้น 
ถังเก็บน้ าฝน นิสิตได้ช่วยให้ประชาชนในชนบทได้เข้าใจการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแผนใหม่  
การสาธารณสุขและการศึกษา ช่วยให้ชาวชนบทได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มีบทบาท
อันส าคัญในการบ ารุง พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้นิสิต ซึ่งเป็นเยาวชน
ของชาติให้มีร่างกายแข็งแรง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น
การแข่งขันกีฬานิสิตระหว่างประเทศ ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

   สรุปได้ว่า กิจกรรมนิสิต มีความส าคัญต่อนิสิต สถาบันอุดมศึกษา
และประเทศ 

  2.3.2.1.3 แนวคิดและปรัชญาของกิจกรรมนิสิต 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551 , อ้างถึงใน 

พีชานนท์ ระนาด, 2557, น. 10) ได้ก าหนดปรัชญาของกิจกรรมนิสิตไว้ ดังนี ้ 
   1)  ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มีคุณภาพ และศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก  
   2)  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา ให้เอื้อต่อ

การพัฒนานิสิต   
   3)  สร้างสรรค์ความรู้ในด้านการพัฒนานิสิต หรือเอื้อต่อ

การพัฒนานิสิต   
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   4)  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิต ให้มีคุณภาพตามลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยพัฒนากิจกรรมนิสิต ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริมสร้างประสบการณ์จริง
ในวิชาชีพและชีวิต  

   5)  ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี 
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

   6)  ส่งเสริมให้นิสิตมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้ใช้ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้  

   7)  สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   8)  ส่งเสริมใช้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานิสิตให้มี
จริยธรรม คุณธรรม มีระเบียบ วินัย มีสมาธิ อย่างสม่ าเสมอ  

   9)  จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  
   10) ฝึกอบรมให้ความรูท้างด้านดนตรี กีฬา ศาสนา การใช้ชีวิต

ในสังคม  
   11) ส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการท างานใน

ระหว่างเรียน  
   12) พัฒนาหอพักนิสิตให้เป็นแหล่งศึกษา  
   13) จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย เพื่อพัฒนาสุขภาพและ

นันทนาการ  
   14) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ

การพัฒนานิสิต 
   15) สนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนิสิต

เข้าด้วยกัน 
   สรุปได้ว่า แนวคิดและปรัชญาของกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 

ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา สร้างสรรค์
ความรู้ในด้านการพัฒนานิสิต ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นิสิตมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ใช้หลักธรรมทางศาสนา จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรี กีฬา 
ศาสนา การใช้ชีวิตในสังคม ส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการท างานในระหว่างเรียน พัฒนา
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หอพักนิสิตให้เป็นแหล่งศึกษา จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เอื้อต่อการพัฒนานิสิต และสนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนิสิต 

  2.3.2.1.4  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนิสิต 
   ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538, น. 120-121, อ้างถึงใน มัลลิกา วีระสัย 

และประดิษฐา นาครักษา, 2557, น. 35) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนิสิตไว ้ดังนี ้ 
   1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ

ให้แก่นิสิต  
   2)  เพื่อเป็นการเตรียมนิสิตส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคม

ประชาธิปไตย  
   3)  เพื่อพัฒนานิสิตทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ  
   4)  เพื่อเพิ่มพูนความสนใจของนิสิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
   5)  เพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
   6)  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต  
   7)  เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนิสิต  
   8)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

แก่สังคม  
   9)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
   10)  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต  
   สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ เตรียมการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
พัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพิ่มพูนความสนใจให้กว้างขวาง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ พัฒนาความสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาความสามารถพิเศษ ส่งเสริมให้น า
ความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมให้รู้จักท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และเสริมสร้างความสามัคคี 

  2.3.2.1.5 แนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมนิสิต 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต ตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559) 
ดังนี้ 
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   1)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 

    (1)  โครงการที่จัดต้องมีเป้าหมายโดยตรง เพือ่การเสริมสร้าง
หรือพัฒนาคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

    (2)  นิสิตที่ เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอก 
จะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมก าหนดการ จึงจะสามารถน ามาเทียบเป็นชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรได ้

   2)  โครงการกิจกรรมในหลักสูตรที่จัดโดยรายวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นโครงการที่มีเป้าหมายโดยตรง เพื่อการเสริมสร้างหรือพัฒนา 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ด้านเสริมสร้างสมรรถนะ หรือเพ่ือสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   3)  โครงการกิจกรรมนิสิตทุกโครงการ ให้เทียบค่าประสบการณ์
ได้ด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 

    (1)  กิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
คณะหรือภาควิชาเป็นผู้จัดโครงการ และมีนิสิตเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  

    (2)  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ ประกอบด้วย กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเสริมสร้างหลักคิด
เชิงคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ส านึกดี มุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง การพึ่งตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) เสริมสร้างจรรยาบรรณ  วิชาชีพ และกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ศาสตร์ชุมชน) เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ กิจกรรมด้านนี้ 
ครอบคลุมถึง กิจกรรมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะไอที ทักษะทางปัญญา ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนวัตกรรม การคิดวิจารณญาณ กิจกรรมประกวดทางการคิด สมรรถนะ
การเรียนรู้ สมาธิเพื่อการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุ วัฒนธรรม (ศาสตร์สากล) และการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาทักษะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร กิจกรรมด้านนี้ครอบคลุมถึง กิจกรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตย ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น กาลเทศะ/มารยาทสังคม ความสามัคคี ทักษะภาวะผู้น า และทักษะการพูด
และการน าเสนอ เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมด้านนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมกีฬา กิจกรรม
พัฒนาสมาธิ กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น  
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    (3)  กิจกรรมเพื ่อสังคม กิจกรรมด้านนี ้ครอบคลุมถึง
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
การให้และแบ่งปัน (ศาสตร์ชุมชน) กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมความดีเพื่อสังคมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   สรุปได้ว่า โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการกิจกรรมในหลักสูตรที่จัดโดยรายวิชา 
และโครงการกิจกรรมนิสิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคม  
  2.3.2.1.6 ประเภทกิจกรรมนิสิต 

   งานกิจกรรมนิสิตเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้าง ซึ่งนิสิตจะใช้
โอกาสที่มีอยู่ในขณะที่ศึกษา สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ อันเป็นงานที่ช่วยให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในทางที่เหมาะสม ในการจัดแบ่งประเภทกิจกรรมนิสิต จึงควรจัดไว้หลายรูปแบบเพื่อให้ 
นิสิตได้เลือกตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของตนเอง ทั้งนี้ แต่ละสถาบันจะเน้นกิจกรรม
ประเภทใด ขึ้นอยู่กับนโยบายสถาบันนั้นๆ ซึ่งส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538, 127-128, อ้างถึงใน มัลลิกา วีระสัย 
และประดิษฐา นาครักษา, 2557, น. 39-40) ได้แบ่งประเภทกิจกรรมนิสิต ตามลักษณะของกิจกรรมได้ 
7 ประเภท ดังนี ้ 

   1)  กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวม
ของนิสิตและยังเป็นฝ่ายควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมส่วนอืน่ๆ โดยทั่วๆ ไป กจิกรรมประเภทนี้ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารซึ่งท าหน้าที่บริหารและฝ่ายสภานิสิต ซึ่งท าหน้าที่นิติบัญญัติองค์กร
กิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ องค์การนิสิต ศูนย์นิสิตหรือสโมสรนิสิต 

   2)  กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้น
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นิสิต 

   3)  กิจกรรมทางด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานิสิต
ในด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทักษะในการกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา นอกจากจะท าให้นิสิตเกิดทักษะ
ในการกีฬาและความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังท าให้นิสิตมีร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬา
ยังเป็นการฝึกให้นิสิตมีน้ าใจเป็นนักกีฬาด้วย  

   4)  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นิสิตทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะการแสดง 
ศิลปะการพูดและดนตร ี 
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   5)  กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่นิสิตกระท า
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือสร้างถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณสมบัติ กิจกรรมด้านนี้มีทั้งการสร้างถาวรวัตถุ 
และการให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ประชาชนชนบท หรือประชาชน
ในเมืองที่อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

   6)  กิจกรรมทางด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินแก่นิสิต กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การจัดงานสังสรรค์ การจัดงานตาม
ประเพณีท้องถิ่น หรือการจัดงานโอกาสต่างๆ เป็นต้น  

   7)  กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที ่น ิส ิตได้แสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงออก ซึ่งอาจเป็นการคัดค้านหรือสนับสนุนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม 

   สรุปได้ว่า ประเภทกิจกรรมนิส ิต แบ่งตามลักษณะของ
กิจกรรมได้ 7 ประเภท คือ กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางด้านนันทนาการ และกิจกรรมด้านการเมือง 

  2.3.2.1.7  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
   การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต เป็นภาระหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย

ที่สนับสนุนส่งเสริมและให้นิสิตได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น  ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตเป็นล าดับ ดังต่อไปน้ี  

   1)  ความหมายของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต  
    นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมนิสิตไว้ ดังนี้ 
     อาภรณีน์ อินฟ้าแสง และเกียรติพงษ์ พันชนะ (2554, น. 6) 

ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม 

    วรรณกร พลพิชัย (2555, น. 11) ได้ให้ความหมาย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง การที ่นิสิตได้มีส่วนในการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
เสียสละเวลา ทุ่มเท ด าเนินการบริหาร การประสานความร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจ ให้กับกิจกรรมนิสิต  

    สิรินดา กมลเขต (2559, น. 273) ได้ให้ความหมาย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง ปริมาณของแรงกายและแรงใจที่นิสิตนักศึกษาอุทิศให้แก่
การหาประสบการณ์ทางวิชาการ  

    ณภัทร ทองมั ่ง  (2559, น. 10) ได้ให ้ความหมาย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง การให้ความร่วมมือกับงานที่ถูกจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อให้นิสิตพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  

    สุรินทร์ เมทะนี (2560, น. 100-101) ได้ให้ความหมาย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตว่า หมายถึง ปริมาณของแรงกายและแรงใจที่นิสิตอุทิศให้แก่การหา 
ประสบการณ์ทางวิชาการ นิสิตที่มีส่วนร่วมมาก ได้แก่ นิสิตที่อุทิศเวลาและพลังงานมากในการเรียน 
ใช้เวลาในสถานศึกษามาก เข้าร่วมองค์กรนิสิตต่างๆ อย่างจริงจัง  และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
และนิสิตอื่นๆ 

    สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต หมายถึง 
การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนิสิตที่ถูกจัดขึ้น โดยแสดงออกถึงความสนใจ ความมีมนุษย์สัมพันธ์
และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น  

   2)  ลักษณะปัญหาที ่พบจากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ (ชาญชัย อินทรประวัติ, 2544, อ้างถึงใน จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย,์ 2557, น. 16-17) ดังนี ้

    (1)  การเข้าร่วมน้อยเกินไป (under participation) 
คือ ไม่สนใจกิจกรรมนิสิตหรือสนใจน้อยมาก อาจเป็นเพราะนิสิตสนใจวิชาการและต้องการเรียนอย่างเดียว 
จัดเป็นนิสิตเรียนดี (as students) หรืออาจจะเป็นนิสิตที่ไม่ค่อยสนใจอะไรเลย (country club students) 
หรืออาจจะเป็นนิสิตที่เก็บตัวอยู่ตามล าพัง (me students) จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน คือ ไม่ค่อยเข้าร่วม
กิจกรรมนิสิต   

    (2)  การเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป (over participation) 
หมายถึง นิสิตที่กระตือรือร้นในเรื่องกิจกรรมนิสิตมาก จริงจัง ทุ่มเท ใช้เวลาไปกับการท ากิจกรรมมาก 
ยกเว้นการศึกษาเล่าเรียน เป็นเหตุให้ผลการเรียนตกต่ าจนพ้นสภาพนิสิต นิสิตลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่า
เป็นผู้เสียสละ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน (we students) แต่ก็อาจมีนิสิตในลักษณะนี้เช่นกัน
แต่ชอบเรียกร้องในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องที่ เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ บางครั้งเรียกร้องเพื่อส่วนรวม 
แต่แท้จริงแล้วก็เรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคัญ นิสิตที่มีลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่า ชอบเรียกร้อง
เพื่อกลุ่มตนเอง (give me students)   

    (3)  การเข้าร่วมพอเหมาะพอควร (proper participation) 
หมายถึง การที่นิสิตมีความเข้าใจว่าภารกิจหลักของตน คือ ศึกษาเล่าเรียนทางวิชาการ เพื่อความเป็น
วิชาชีพ รู้ว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ต้องท าและมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และรู้ว่ากิจกรรมนิสิต
เป็นสิ่งที่ควรท าและมีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากการเรียน นอกจากนั้นนิสิตและสถาบัน จะต้อง
เข้าใจว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนั้น สามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะคือ   
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     -  การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น จริงจัง
และโดยตรง ในลักษณะของผู้น ากิจกรรมหรือนักกิจกรรม (active participation) ซึ่งจะให้ประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตมาก แต่จะมนีักศึกษาประเภทนี้ไม่มาก   

     -  การเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ ใช้ประโยชน์
กิจกรรมหรือผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต อาจเรียกว่าผู้ชมผู้ฟังหรือผู้สนับสนุนก็ได้ (passive 
participation) นิสิตกลุ่มนี้มีมากกว่ากลุ่มแรก แต่ตัวนิสิตเองจะได้รับประโยชน์จากการพัฒ นา
บุคลิกภาพไม่มากเท่ากลุ่มแรก 

    สรุปได้ว่า ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต แบ่งได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ การเข้าร่วมน้อยเกินไป การเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป และการเข้าร่วมพอเหมาะพอควร 
ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นจริงจังและโดยตรง 
และการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ใช้ประโยชน์กิจกรรม หรือผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 

   3)  คุณค่าและความส าคัญของกิจกรรมนสิิต  
    ณัฐพงศ์ สุโกมล (2543, อ้างถึงใน จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์, 

2557, น. 12-13) ได้กล่าวถึง คุณค่าและความส าคัญของกิจกรรมนิสิต ว่ามีประโยชน์และมีคุณค่า
มากมายหลายประการ เมื่อนสิิตได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี ้ 

    (1)  โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น เพราะได้มีโอกาส
ท างานร่วมกับบุคคลอื่น ท าให้นิสิตได้รับความคิดแปลกใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การได้
ถกเถียงจากการประชุม อันจะส่งผลให้ไม่เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกัน
ท าให้ได้แง่คิดหลายมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาไปในตัว  

    (2)  การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้นเมื่อนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้มีโอกาสประเมินตนเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง ซึ่งหากไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะ
ท าให้รู้จักตนเองช้าเกินไป ท าให้โอกาสการพัฒนาจุดด้อยช้าตามไปด้วย  

    (3)  ความสามารถในการบริหารเวลาในยุคปัจจุบัน 
เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก คนที่บริหารเวลาได้เก่ง ย่อมได้รับสิ่งที่มีค่าต่อตนเองมากกว่าผู้อื่น
การเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนิสิต จะท าให้นิสิตรู้จักแบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม 
เช่น ต้องมีเวลาให้แก่ตนเองในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมร่วมหลักสูตร เรื่องส่วนตัว  กิจกรรม
ครอบครัว และกิจกรรมนิสิตที่ตนต้องรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าต้องท า
หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เราจะมีศักยภาพในการด าเนินการเพียงใด  

    (4)  ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ในการเข้าร่วม
กิจกรรม นิสิตจะมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะในโลกของการท างานจ าเป็นต้อง
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ท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น นิสิตจ าเป็นต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับบุคคลหลากประเภท 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น เมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อื่น
ที่มีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย จะสะท้อนให้เห็นว่านิสิตจะสามารถท างานกับใครๆ ได้หรือไม่ 
ซึ่งการท ากิจกรรมจะเป็นโอกาสส าคัญ ที่ท าให้ได้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจในความหมายของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากขึ้น คนที่มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากเท่าใด ย่อมประสบปัญหาน้อย
ในการท างานในอนาคต  

    (5)  การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรม 
จะสอนให้นิสิตได้รู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักทักษะสังคม รู้จักที่จะ
ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพของนิสิตให้ดูดีเสมอ  

    (6)  การรู้จักและเข้าใจค าว่าบทบาทและรู้จักการใช้บทบาท
ที่เหมาะสม ในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนั้น แต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง 
ในแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป บางคนมีบทบาทเป็นผู้น ากลุ่ม บางคน
มีบทบาทเป็นรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ หรือผู้ร่วมกิจกรรม เมื่ออยู่ในบทบาทใดก็จะต้อง
เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของตนเอง ณ เวลานั้น ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจค าว่าบทบาท ก็อาจจะด าเนิน
สิ่งที่เรียกว่าผิดบทบาท อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งในภายหลังได้  

    สรุปได้ว่า คุณค่ าและความส าคัญของกิจกรรมนิสิต 
ประกอบด้วย โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น ความสามารถในการบริหาร
เวลา ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพและการรู้จักและเข้าใจ
ค าว่าบทบาท  

   4)  ทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของนสิิตของ Astin  
   Alexander W. Astin (1984, อ้างถึงใน พงษ์ศักดิ์  แก้วแสนเมือง, 
2555) ศาสตราจารย์ทางด้านการอุดมศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจอลิส (University of 
California, Los Angeles) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนิสิตไว้ 5 ประการ ดังนี ้

    (1)  การมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้แรงกายและแรงใจ
เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นสิ่งทั่วไป เช่น  ประสบการณ์ในการเป็นนิสิต 
หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเตรียมตัวสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได ้

    (2)  “สิ่งต่างๆ” ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นสิ่งทั่วไป 
หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน นิสิตแต่ละคนมีส่วนร่วม
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในปริมาณที่แตกต่างกัน และนิสิตคนหนึ่งคนเดียวกันมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ กัน ในเวลา
ที่แตกต่างกัน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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    (3)  การมีส่วนร่วมนั้น มีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณของนิสิตอาจวัดได้ว่า นิสิตใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเรียน เป็นต้น ส่วนในเชิง
คุณภาพอาจวัดในแง่ที่ว่า นิสิตทบทวนและเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายให้อ่านหรือไม่ หรือเพียงแต่จ้อง
ที่หนังสือแต่ว่าฝันกลางวัน เป็นต้น 

    (4)  การพัฒนาด้านการเรียนรู้ และบุคลิกภาพของนิสิต
ที่เกิดจากโปรแกรมการศึกษานั้น เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ และคุณภาพของการมีส่วนร่วมของนิสิต
ในโปรแกรมการศึกษานั้น 

    (5)  ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบัติการใดๆ 
ทางการศึกษานั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถของนโยบายและการปฏิบัตินั้นๆ ในการที่จะเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของนิสิต 

    สรุปได้ว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนิสิต มีองค์ประกอบ
พื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้แรงกายและแรงใจเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
“สิ่งต่างๆ” ที่เข้าไปมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมมีทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การพัฒนาด้านการเรียนรู้ และบุคลิกภาพของนิสิต เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ
และคุณภาพของการมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพของนโยบายทางการศึกษา เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความสามารถของนโยบายในการที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของนิสิต 

 2.3.2.2 การสนับสนุนทางด้านสังคม 
  แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็นผล

มาจากการศึกษาทางด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา ซึ่งพบว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของบุคคล จะขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของบุคคล ผู้ซึ่งมีความส าคัญและมีอ านาจเหนือกว่าตัวเราอยู่ตลอดเวลา 

  นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมไว ้ดังนี ้
  Kaplan (1967, น. 39) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคล

ได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นด้านข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรือทางด้านอารมณ์ ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้รับต้องการ  

  Kahn (1979, p. 77-85, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 15) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล ซึ่งจะท าให้เกิ ด
สิ่งเหล่านี้ขึ้นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง คือ ความผูกพันในแง่ดี จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การยืนยัน
รับรองหรือเห็นพ้องกับพฤติกรรมของอีกผู้หนึ่ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทอง สิ่งของหรืออื่นๆ  
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  Pilisuk (1982, p. 20) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ไม่เฉพาะแต่การช่วยเหลือด้านวัตถุ และความมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้น แต่รวมถึง
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

  Macquire (1983, p. 51, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 14) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคมไมใช่การรักษาโดยตรง แต่เป็นความรู้สึก เป็นเจตคติ เป็นกิริยาที่แสดงออกมาถึง
ความสนใจ มีเมตตากรุณาที่ได้รับจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้ร่วมงาน เมื่อบุคคลเหล่านี้มารวมกัน 
โดยมีจุดประสงคใ์นการให้ความช่วยเหลือ ก็จะเป็นการเกิดเครือข่ายของการสนับสนุนในสังคม  

  สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์ วัตถุ เครื่องมือ เงิน แรงงานและข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

  2.3.2.2.1 หลักการส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม  
   Pilisuk (1982, p. 20, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 22) 

ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการสนับสนุนทางสังคมไว ้ดังนี ้ 
   1)  จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับการสนับสนุน 
   2)  ลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์นั้น จะต้องประกอบด้วย  
    (1)  ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีความเอาใจใส่ 

และมีความรักความหวังดีในตนอย่างจริงจัง   
    (2)  ข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นข่าวที่มีลักษณะท าให้ผู้รับ 

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
    (3)  ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่าเขาเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม และมีประโยชน์แก่สังคม  
   3)  ปัจจัยน าเข้าของการสนับสนุนทางสังคม อาจอยู่ในรูปของ

ข้อมูล ข่าวสาร วัตถุ สิ่งของ หรือทางด้านจิตใจ  
   4)  จะต้องช่วยให้ผู้รับบรรลุถึงจุดหมายที่เขาต้องการ  
   สรุปได้ว่า หลักส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 

มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับ การติดต่อสัมพันธ์จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่า
มีความเอาใจใส่ รัก หวังดี รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนทางสังคม 
อาจอยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สิ่งของหรือทางด้านจิตใจ และช่วยให้ผู้รับบรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการ  

  2.3.2.2.2 ประเภทการสนับสนุนทางสังคม 
   House (1981, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 20) 

ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคม ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้ 
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   1)  การสนับสนุนด้านอารมณ์ (emotional support) 
เป็นการแสดงออกถึงการยกย่อง เห็นคุณค่า ความรัก ความไว้วางใจ ความห่วงใย และการรับฟัง 
ความรู้สึกเหน็อกเห็นใจ 

   2)  การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (appraisal support) 
เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่น าไปใช้ประเมินตนเอง ในการรับรอง การให้
ข้อมูลป้อนกลับ การเปรียบเทียบกับสังคม  

   3)  การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) 
ได้แก่ การให้ค าแนะน า ข้อชี้แนะ ชี้แนวทาง และการให้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญ
อยู่ได้   

   4)  การสนับสนุนด้านทรัพยากร (instrumental support) 
เป็นการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การให้เงิน การให้แรงงาน การให้เวลา การช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการช่วยเหลือด้านสิ่งของ และการให้บริการด้วย   

   สรุปได้ว่า การให้การสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร และการสนับสนุนด้านทรัพยากร 

  2.3.2.2.3 ระดับของการสนับสนุนทางสังคม  
   Gottlieb (1985, p. 5, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 23) 

ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคม ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้  
   1)  ระดับกว้าง (macro level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วม

หรือการมีส่วนร่วมในสังคม อาจวัดได้จากความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆ
ด้วยความสมัครใจ และการด าเนินวิถีชีวิตอย่างไม่เป็นทางการในสังคม เช่น การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคม ชุมชน ที่เขาอาศัยอยู่ อาทิ กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มหนุ่มสาวพัฒนาหมู่บ้าน 
กลุ่มต้านภัยเอดส์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น  

   2)  ระดับกลุ่มเครือข่าย (mezzo level) เป็นการมองที่โครงสร้าง 
และหน้าที่ของเครือข่ายสังคม ด้วยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มีสัมพันธภาพอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคลใกล้ชิดในสังคมเสมือนญาติ ชนิดของการสนับสนุนในระดับนี้ ได้แก่ การให้ค าแนะน า 
การช่วยเหลือด้านวัสดุสิ่งของ ความเป็นมิตร การสนับสนุนทางอารมณ์ และการยกย่อง  

   3)  ระดับแคบหรือระดับลึก (micro level) เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุด ทั้ งนี้  มีความเชื่อว่าคุณภาพของ
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ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างของเครือข่ายแรงสนับสนุนในระดับนี้ ได้แก่ สามี ภรรยา และสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งมีความใกล้ชิดทางอารมณ์ ให้การสนับสนุนทางจิตใจ แสดงความรักและห่วงใย 

   สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับกว้าง ระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับแคบหรือระดับลึก 

2.3.3 ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
 ปัจจัยจิตลักษณะเดิม หมายถึง สาเหตุทางจิตลักษณะเดิมที่ท าให้เกิดพฤติกรรม 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยของพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์และวิชุดา กิจธรธรรม (2557); 
จันทนา แสนสุข (2557); ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์และประสงค์ ตันพิชัย (2560); Esther Lopez-
Zafra, Rocio Garcia-Retamero, M. Pilar Berrios Martos (2012) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์
และการรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า และคาดว่าจะส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงได้ก าหนดปัจจัยจิตลักษณะเดิม แบ่งออกเป็น 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ ์และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้ความสามารถ
ตนเองเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 2.3.3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI)  
  การที่คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดีและมีความสุขได้ ต้องรู้จัก

การบริหารจัดการอารมณ์และควบคุมอารมณ์ให้ได้ การบริหารจัดการทางอารมณ์ในรูปแบบของความฉลาด
ทางอารมณ์ มีประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อบุคคลอื่นด้วย บุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได ้
มักจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ อารมณ์มีอิทธิพลต่อความนึกคิดและพฤติกรรมของคนเราเป็นอย่างมาก 
ซึ่งหากเราสามารถควบคุมและใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ อารมณ์ก็จะเป็นสิ่งที่ให้คุณมากกว่าโทษ 

  2.3.3.1.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ ์
   นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายความฉลาดทางอารมณ์ไว ้

ดังนี้  
   Goleman (1995, p. 289) ได้ให้ความหมายความฉลาดทาง

อารมณ์ว่า หมายถึง ความสามารถในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง และความรู้สึกของผู้อื่น 
สามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม มีแรงจูงใจและสามารถสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นได  

   Cooper & Sawaf (1997, p. 411) ได้ให้ความหมายความฉลาด
ทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ และรูจักประยุกต์ใช้พลังทางอารมณ์ของตน 
เพื่อสร้างสัมพันธภาพและโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น 
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   Salovey & Mayer (1997, p. 185-211) ได้ให้ความหมาย 
ความฉลาดทางอารมณ์ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น 
สามารถวิเคราะห์อารมณ์ของตนเอง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดถึงสามารถ
ตอบสนองอารมณ์ของผู้อื่นได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจ มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

   ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2552, น. ก) 
ได้ให้ความหมายความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง 
และความรู้สึกของผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะ ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและด าเนินชีวิต
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  

   บุญเชิด สุขแม้น (2553, น. 34) ได้ให้ความหมาย ความฉลาด
ทางอารมณ์ว่า หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีแรงจูงใจในตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด 
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่นได ้ตลอดจนมีความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  

   สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความตระหนักรู้
อารมณ์ของตนและผู้อ่ืน สามารถควบคุมอารมณ์ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
และขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  

  2.3.3.1.2 ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์  
   วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542, น. 25, อ้างถึงใน สุวิมล จุลวานิช 

และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556, 14-15) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของความฉลาดทางอารมณไ์ว้ ดังนี ้
   1)  พัฒนาการด้านอารมณ์บุคลิกภาพของเด็ก ความฉลาด

ทางอารมณ์ มีบทบาทในการก าหนดบุคลิกภาพพึงประสงค์ สร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับ
วัยวุฒิ มีความสามารถในการปรับตัว และแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ เช่น ความเครียด และแรงกดดัน
ต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

   2)  การสื่อสารการแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตน ผู้ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์สูง จะมีความสามารถในการสื่อสาร การแสดงความรู้สึก และแสดงอารมณ์ของตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ยิ้มได้แม้จะรู้สึกเศร้า 
รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่รู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ จากธรรมชาติ และจากชีวิต
ของตนเอง 



63 
 
 

   3)  การปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นผู้ที่
ให้การยอมรับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลผลิตที่สนองเป้าหมายได ้ลดการลางานขาดงาน
หรือย้ายงานที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างบุคคล เสริมสร้างการท างานที่ประสานสัมพันธ์กันมากขึ้น 

   4)  การให้บริการ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะสามารถ
เข้าใจผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง รับฟังความต้องการของผู้รับบริการ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้รับบริการประทับใจ สร้างความจงรักภักดีในการใช้สินค้า
และบริการขององค์การมากยิ่งขึ้น 

   5)  การบริหารจัดการ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็น
ผู้มีอัจฉริยภาพของความเป็นผู้น า ที่มีศิลปะในการรู้จักใช้คนและการครองใจคนได้ สามารถโน้มน้าว
ผู้อื่นให้ท าในสิ่งที่ตนต้องการได้ส าเร็จ ได้งานที่มีประสิทธิภาพและผู้ร่วมงานมีความสุข ผู้น าหรือ 
ผู้บริหารที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นผู้ที่มีค าพูดและการกระท าที่ตรงกัน (integrity) 

   6)  การเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาให้เกิดความเข้าใจตนเอง ( insight) การรู้จักและเข้าใจตนเอง
ตามความเป็นจริง โดยการมองดูอารมณ์ของตนเองให้เข้าใจ แล้วจะสามารถรู้จักและเข้าใจผู้อื่น 
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น มีความเข้าใจชีวิตและก่อให้เกิดความสุขตามมา 

   สรุปได้ว่า ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ มีดังนี้ 
พัฒนาการด้านอารมณ์บุคลิกภาพของเด็ก การสื่อสาร การแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การบริหารจัดการ และการเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น   

  2.3.3.1.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ ์
   Goleman (2003, อ้างถึงใน ณภัทร ทองมั่ง, 2559, น. 50-55) 

ได้เข ียนหนังสือชื ่อ  The New Leaders: transforming the art of the leadership into the 
sciences of results ได้กล่าวถึงความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความมีประสิทธิภาพ
ของผู้น า ซึ่งในอดีตเคยเสนอไว้ 5 ด้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 25 สมรรถนะ แต่จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุด 
Goleman ได้ปรับปรุงความฉลาดทางอารมณ์เหลือเพียง 4 ด้าน ลดจ านวนสมรรถนะที่ผู ้น าพึงมี
เหลือเพียง 18 สมรรถนะ ดังนี้     

   สมรรถนะเกี่ยวกับตนเอง (personal competence)  
   เป็นสมรรถนะที่ผู้น าใช้เพื่อบริหารจัดการกับตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

2 ด้าน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังนี้  
   1)  ด้านความสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง ประกอบด้วย

สมรรถนะที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
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    (1)  สมรรถนะในการตระหนักรู้ตนเอง เป็นความสามารถของ
ผู้น าที่อ่านอารมณ์ของตนออก จึงพยายามควบคุมและปรับกลไกภายใน เพราะเข้าใจดีว่าถ้าตนแสดง
ความรู้สึกเช่นนั้นออกไปทันทีทันใด จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและงานที่ท าอย่างไร ผู้น าที่มี
สมรรถนะนี้สูง จะสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ดี จึงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมกว่าได้โดยฉับพลัน ผู้น าที่สามารถตระหนักรู้ตนเองได้ดี มักเป็นคน
ที่ตรงไปตรงมาและจริงใจ กล้าพูดอย่างเปิดเผยถึงสภาพอารมณ์ของตนและยอมรับผิดถ้าตนแสดง
ออกไปไม่เหมาะสม 

    (2)  สมรรถนะในการประเมินตนเองได้ถูกต้อง ผู้น าที่มี
ความสามารถตระหนักรู้ตนเองสูง จะเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนได้ดี จึงมักมีอารมณ์ขัน
กับการกระท าของตนอยู่บ่อยครั้ง คนรอบข้างให้ความชื่นชมต่อผู้น าที่หมั่นเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
ตนเองและความมีใจกว้างในการรับฟังข้อมูลย้อนกลับ  ตลอดจนค าวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
จากผู้อื ่น สมรรถนะในการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู ้น ารู้ว่าเมื่อไรที่ตนควรร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น และที่ใดบ้างที่ตนสามารถเสริมสร้างทักษะและความแข็งแกร่งใหม่ๆ  
ต่อการเป็นผู้น าของตน 

    (3)  สมรรถนะด้านความมั่นใจ การที่ ผู้น ารู้ถึ งขีด
ความสามารถของตนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้น ารู้จักเลือกใช้จุดเด่นของตนเองในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ ผู้น าที่มีความมั่นใจพร้อมที่จะเผชิญกับงานหรือสถานการณ์ที่ยากล าบากได้ดี ทั้งนี้เพราะ
ชอบยืนหยัดต่อสู้เอาชนะอุปสรรคด้วยความแน่วแน่ ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้จึงท าให้ผู้น าโดดเด่น
อยู่แถวหน้าของบุคคลอื่น สมรรถนะด้านความมั่นใจจึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญต่อการเป็นผู้น า 

   2)  ด้านความสามารถบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วย
สมรรถนะที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

    (1)  สมรรถนะในการควบคุมอารมณ์ตนเอง ผู ้น าที ่มี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้สูง จะมีวิธีการในการจัดการกับภาวะสับสนทางอารมณ์  
ตลอดจนภาวะกดดันภายในตนได้ดี หรืออย่างน้อยก็สามารถหาทางออกใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
จุดเด่นของการควบคุมตนเองของผู้น าก็คือ มีความสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว และมีสติตลอดเวลาที่เผชิญกับ
ภาวะวิกฤตที่มีความเครียดสูง ไม่แสดงอารมณ์เสียง่ายๆ เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆ ที่รบกวน
จิตใจในชีวิตประจ าวัน 

    (2)  สมรรถนะด้านความโปร่งใส ผู้น าที่มีความโปร่งใส
ยึดมั่นต่อค่านิยมในการด ารงชีวิต ความโปร่งใส หมายความรวมถึง การเปิดเผยถึงความรู้สึก ความเชื่อ
และการกระท าที่แท้จริงของตนเองให้ผู้อื่นเห็น มีความคงเส้นคงวาในการคิด การพูดและการกระท า
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ที่สอดคล้องกัน น าไปสู่ความเป็นผู้มีความสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ยึดมั่นหลักการ กล้ายอมรับความผิดพลาด
เมื่อท าผิด กล้ายืนหยัดต่อสู้กับการกระท าที่ไร้จริยธรรมของผู้อื่นโดยไม่นิ่งเฉย กล่าวโดยสรุปสมรรถนะ
ด้านความโปร่งใสของผู้น า ก่อให้เกิดความสง่างามและความน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
พื้นฐานที่ผู้น าขาดมิได ้

    (3)  สมรรถนะด้านความสามารถปรับตัว ผู้น าที่สามารถ
ปรับตัวได้ดี จะมีความคล่องแคล่วในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย โดยที่ตนเองไม่สูญเสีย
จุดยืนหรือพลังแต่อย่างใด เปรียบเสมือนกับน้ าที่เปลี่ยนรูปร่ างตามภาชนะบรรจุ โดยไม่สูญเสีย
คุณสมบัติแต่อย่างใด เป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ ท่ามกลางปัญหารุมเร้าและสถานการณ์
ที่ไม่ชัดเจนขององค์การ โดยผู้น าสามารถที่จะยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับภาวะท้าทายใหม่ๆ ปรับตัว
เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ถ้ามีข้อมูลใหม่ดีกว่า 
และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า 

    (4)  สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้น าที่มีสมรรถนะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ จะมีมาตรฐานส่วนตัวสูงที่จะปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งผลงานของ
ผู้น าและของผู้ร่วมงาน เป็นผู้น าที่เป็นนักปฏิบัติ โดยก าหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายแต่สามารถ
ที่จะบรรลุได้ เป็นผู้ที่สามารถค านวณด้านความเสี่ยงได้ดีกว่า ผลงานที่บรรลุนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ 
จุดเด่นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้น าก็คือ การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และหมั่นสอนผู้ร่วมงานตลอดเวลา 
เพื่อให้คุณภาพงานสูงขึ้น 

    (5)  สมรรถนะด้านริเริ่ม ผู้น าที่มีจิตส านึกเรื่องความมี
ประสิทธิภาพ จะพยายามควบคุมกระบวนการต่างๆ ของการท างาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ดี 
เป็นคนเก่งในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เมื่อโอกาสมาถึงก็รู้จักหยิบฉวยโอกาสนั้น แต่ถ้าโอกาสยังไม่มีก็รู้จัก
สร้างเงื่อนไขให้เกิดโอกาสนั้นขึ้น กล่าวคือ มีอุปนิสัยเชิงรุก ที่ไม่ยอมนิ่งเฉยคอยรอให้โอกาสมาถึงก่อน
แล้วจึงเริ่มลงมือท า ผู้น าที่มีสมรรถนะด้านนี้จะไม่ลังเลต่อการขจัดขั้นตอนความล่าช้าของการท างาน
ให้หมดไป พร้อมปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค  และถ้าจ าเป็นก็จะก าหนดแนวทาง
และเป้าหมายที่ดีกว่าในอนาคต 

    (6)  สมรรถนะการมองโลกในแง่ดี ผู้น าที่มองโลกในแง่ดี
มักมองโลกอย่างมีความหวัง มีแรงจูงใจและก าลังใจ มองเห็นช่องทางที่เป็นโอกาส มากกว่าจะมองว่า
เป็นภัยคุกคาม เป็นผู้น าที่มองเห็นส่วนดีหรือจุดเด่นของผู้อื่น และเชื่อว่าส่วนดีหรือจุดเด่นดังกล่าว 
สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เป็นผู้น าที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึง
คาดว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ย่อมน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า (พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้) 
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   สมรรถนะเกี่ยวกับสังคม (social competence) 
   เป็นสมรรถนะที่ผู้น าใช้เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ให้เกิดผลดี ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังนี ้
   1)  ด้านความตระหนักรู้ทางสังคม ประกอบด้วยสมรรถนะ

ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
    (1)  สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจผู้อื่น หมายรวมถึง 

ความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อื่น เข้าใจถึงมุมมองของคนเหล่านั้น เป็นความรู้สึกแบบ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 
และให้ความสนใจต่อความกังวลใจของคนดังกล่าว ผู้น าที่มีความสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดี จะเปิดใจตนเอง
รับรู้กรอบสัญญาณทางอารมณ์ได้อย่างกว้างขวาง จึงไวในการรับรู้ถึงความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้อื่น
โดยไม่ต้องพูด เป็นผู้น าที่รับฟังอย่างตั้งใจและสามารถจับประเด็นที่เป็นมุมมองของผู้อื่นได้ดี ด้วยทักษะ
ในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นได้ดี ท าให้ผู้น าสามารถเข้ากับบุคคลต่างๆ ที่มาจากความหลากหลายทางภูมิหลัง
และวัฒนธรรมได้ด ี

    (2)  สมรรถนะความตระหนักรู้ด้านองค์การ หมายรวมถึง 
ความเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหาของหน่วยงาน รู้เครือข่ายการตัดสินใจ และภาวะการเมืองในระดับองค์การ
ได้ดี ผู้น าที่มีความเข้าใจทางสังคมสูง จะมีความเข้าใจรู้เท่าทันเกมทางการเมือง รู้วิธีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่าย
ทางสังคมที่ส าคัญ และสามารถอ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีอ านาจต่างๆ ทางสังคมได้ถูกต้อง 
ผู้น าเช่นนี้จึงสามารถเข้าใจถึงพลังการเมืองของกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การได้ดี ตลอดจนสามารถเข้าใจถึง
ค่านิยมหลัก และกฎเกณฑ์ที่มิได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่คนภายในองค์การยึดถือและปฏิบัติ 

    (3)  สมรรถนะด้านบริการ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้
และตอบสนองต่อความต้องการของฝ่ายผู้ร่วมงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ผู้น าที่มีความสามารถ
ด้านบริการสูง ย่อมเข้าใจ สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัส
โดยตรงกับลูกค้า สามารถสรา้งสัมพันธภาพและความรู้สึกที่ดีต่อกัน ผู้น าจะให้ความส าคัญในการติดตามดูแล 
ตรวจสอบถึงความต้องการมากที่สุด จะคอยใส่ใจดูแลและเปิดประตูกว้างให้พบปะได้เสมอเมื่อต้องการ 

   2)  ด้านความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ ประกอบด้วย
สมรรถนะที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

    (1)  สมรรถนะในการสร้างแรงดลใจ ผู้น าที่มีความสามารถ
ในการดลใจ ย่อมสามารถเป็นผู้ชี้น าและจูงใจผู้ตามให้เกิดความผูกพันยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วม
ขององค์การด้วยความเต็มใจ เป็นทักษะที่ท าให้ผู้น ามองการณ์ไกล และเป็นความสามารถที่ช่วยสร้าง
ความน่าตื่นเต้นในการท างานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน 



67 
 
 

    (2)  สมรรถนะด้านอ านาจอิทธิพล ตัวบ่งชี้ของผู้น าที่มี
อิทธิพล อาจมองเห็นตั้งแต่ระดับง่ายๆ เช่น ผู้น าใช้การพูดหว่านล้อมจนผู้ฟังคล้อยตามและยินยอม
ปฏิบัติตาม ไปถึงการใช้อิทธิพลระดับที่มีความซับซ้อน เช่น การที่ผู้น ารู้วิธีการที่จะดึงบุคคลส าคัญ
เข้ามาเป็นพวกและเข้ามาเป็นเครือข่ายของตน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนความคิดใหม่หรือโครงการใหม่
ที่ตนจะริเริ่มขึ้น เป็นต้น ผู้น าที่เชี่ยวชาญในการใช้อิทธิพล จึงมักเป็นนักเจรจาหว่านล้อมได้ดี มีศิลปะ
ในการพูดจูงใจต่อหน้าชุมชนสูง  

    (3)  สมรรถนะในการพัฒนาผู้อื่น ผู้น าที่มีความสามารถ
ด้านนี้ จะใส่ใจให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองระหว่างท างาน ด้วยการให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตลอดเวลา เป็นผู้น าที่เข้าใจถึงเป้าหมายของผู้ร่วมงาน ตลอดจนจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคน จากนั้นก็จะ
เข้าใจช่วยเหลือในฐานะเป็นพี่เลี้ยง หรือผู้ฝึกสอนของคนเหล่านั้น 

    (4)  สมรรถนะการเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง ผู้น าที่เป็น
ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงได้นั้น คือผู้ที่กล้าท้าทายต่อการสถานภาพเดิม เพื่อให้ได้ความเป็นเลิศขึ้นมาใหม่ 
ผู้น าจะยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คัดค้านก็ตาม สามารถท าให้
ข้อขัดแย้งดังกล่าวกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยว่าจ าเป็นต้องท า นอกจากนี้ผู้น ายังรู้จักหาวิธีการ
ที่เป็นไปได้เชิงปฏิบัต ิในการเอาชนะอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 

    (5)  สมรรถนะในการบริหารความขัดแย้ง สมรรถนะด้านนี้
จะช่วยให้ผู ้น าสามารถดึงทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ยอมถอยออกมาจากความขัดแย้ง  เพื่อมาร่วมหา
มุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายที่มีต่อปัญหานั้น จากนั้นจึงหาข้อยุติที่ควรเป็นร่วมกันซึ่งทุกฝ่าย
ให้การยอมรับได้ โดยผู้น าจะแสดงความเป็นกลางอยู่เหนือความขัดแย้ง โดยให้การยอมรับต่อความรู้สึก
และทัศนะของทุกฝ่าย แล้วจึงพยายามระดมพลังเพื่อปรับทิศทางใหม่ของทุกฝ่าย ให้ไปสู่ข้อยุติร่วม
ที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้นั้น 

    (6)  สมรรถนะในการสร้างทีมงานและความร่วมมือ 
เป็นความสามารถในการท างานแบบทีมของผู้น า กล่าวคือ ผู้น าที่ท าตนเป็นสมาชิกที่ดีของทีม ย่อมช่วย
สร้างเสริมบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน โดยพฤติกรรม
ที่ผู้น าแสดงออกในการท างานกลุ่ม จะกลายเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นเห็นถึงการให้ความยอมรับนับถือ 
การให้ความช่วยเหลือและการให้ความร่วมมือที่ดีที่สมาชิกพึงมีต่อกัน ส่งผลให้สมาชิกเกิดความกระตือรือร้น 
เต็มใจที่จะร่วมผูกพัน และใช้ความพยายามร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน เสริมสร้างน้ าใจและอัตลักษณ์ของทีม 
ให้เกิดขึ้น ผู้น าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นผู้หล่อหลอม และเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมากขึ้น กว่าแค่ความรับผิดชอบต่อผลส าเรจ็ของงานเพียงอย่างเดียว  
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   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน คือ ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 
ความตระหนักรู้ทางสังคม และความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์  

  2.3.3.1.4 เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับตนเอง 
   เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างาน

ส าหรับตนเอง (ภาวนา จงทักษิณาวัตร, 2557, น. 2-3) มีดังน้ี 
   1)  รู้ทัน ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้

ก าลังรู้สึกอย่างไร และรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง 
ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองได้ แม้เมื่อผู้อื่นพูดถึงก็สามารถเปิดใจรับมาพิจารณา เพื่อที่จะหาโอกาส
ปรับปรุง หรือใช้เป็นข้อเตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดงอารมณ์มากขึ้น 

   2)  รับผิดชอบ เมื่อเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจ ท้อแท้ ให้ฝึกคิด
อยู่เสมอว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากการกระตุ้นของปัจจัยภายนอก เพราะฉะนั้น
จึงควรรับผิดชอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น และควรหัดแยกแยะ วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล ไม่คิดเอาเอง
ด้วยอคติหรือประสบการณ์เดิมๆ ที่มีอยู่ เพราะอาจท าให้การตีความในปัจจุบันผิดพลาดได ้

   3)  จัดการได้ อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายสลาย
ให้หมดไป ด้วยการรู้เท่าทันและหาวิธีจัดการที่เหมาะสม เช่น ไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้น พยายามเบี่ยงเบน
ความสนใจ โดยหางานหรือกิจกรรมท า เพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น เป็นการสร้างความเลิศเพลินใจ
ขึน้มาแทนที่อารมณ์ไม่ดีที่มีอยู ่

   4)  ใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิด ให้อารมณ์
ช่วยปรับแต่งและปรุงความคิดให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ ฝึกคิดในด้านบวกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์
ในการท างาน 

   5)  เติมใจให้ตนเอง โดยการหัดมองโลกในแง่มุมที่สวยงาม 
รื่นรมย์ มองหาข้อดีในงานที่ท า ชื่นชมด้านดีของเพื่อนร่วมงาน เพื่อลดอคติและความเครียดในจิตใจ 
ท าให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น 

   6)  ฝึกสมาธิ ด้วยการก าหนดรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ รู้ว่าปัจจุบัน
ก าลังสุขหรือทุกข์อย่างไร อาจเป็นสมาธิอย่างง่ายๆ ที่ก าหนดจิตใจไว้ที่ลมหายในเข้าออก การท าสมาธิ
ช่วยให้จิตใจสงบ และมีก าลังใจในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น 

   7)  ตั้งใจให้ชัดเจน โปรแกรมจิตใจตนเอง ด้วยการพยายาม
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ และตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการท างานให้ชัดเจน 
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   8)  เชื ่อมั ่นในตนเอง จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมีความส าเร็จในการท างานและการเรียนมากกว่าคน
ที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

   9)  กล้าลองเพื่อรู้ การกล้าที่จะลองท าในสิ่งที่ยากกว่าในระดับ
ที่คิดว่าน่าจะท าได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง และเป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความสามารถให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป 

   สรุปได้ว่า เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างาน
ส าหรับตนเอง ประกอบด้วย รู้ทัน รับผิดชอบ จัดการได ้ใช้ให้เป็นประโยชน์ เติมใจให้ตนเอง ฝึกสมาธิ ตั้งใจ
ให้ชัดเจน เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าลองเพื่อรู ้ 

 2.3.3.2  การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy)  
  ภาวะผู้น าของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ าเป็นที่จะต้องอาศัย

การรับรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการที่จะแสดงความสามารถของตน 
เพื่อชักจูงให้เพื่อนนิสิตหรือผู้ร่วมท ากิจกรรม ได้เกิดภาวะผู้น าที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้  

  2.3.3.2.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถตนเอง  
   นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถ

ตนเองไว้ ดังนี้ 
   Albert Bandura (1986, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 

2553) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถตนเองว่า เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเอง ที่จะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการรับรู้
ความสามารถของตนเองนั้น จะมีผลต่อแรงจูงใจต่อการกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได ้ 

   รสสุคนธ์ วีระเสถียร (2553, น. 5) ได้ให้ความหมายการรับรู้
ความสามารถตนเองว่า หมายถึง ความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองว่า  
จะสามารถจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ด้วย  

   เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศ์ (2554, น. 7) ได้ให้ความหมายการรับรู้
ความสามารถตนเองว่า หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับระดับความสามารถ หรือศักยภาพของตนเอง
ในการก าหนดระดับของเป้าหมายที่ต้องการ มีแรงจูงใจและวินัยในตนเองที่จะท าให้เป้าหมายที่ก าหนด
ประสบความส าเร็จ มีความพยายามมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น  
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   สุรีรัตน์  ไชยชะนะ (2555, น. 46) ได้ ให้ความหมายการรับรู้
ความสามารถตนเองว่า หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความสามารถของตนเองที่จะจัดการแก้ไข และกระท า
พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

   สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นความเชื่อหรือ
ความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและด าเนินการกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 
  2.3.3.2.2 ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถตนเอง  
   การรับรู้ความสามารถตนเอง มีผลต่อการกระท าของบุคคล 

ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนสูง จะเป็นคนที่จะมีความอดทน อุตสาหะและพยายามแสดง
ความสามารถนั้นออกมาจนประสบความส าเร็จได้ มักจะเป็นคนที่มีความตั้งใจ มีความสนใจในการท างาน 
มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างานให้เสร็จบรรลุตามเป้าหมาย มีความพยายาม  และไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล าบาก (ตามพงษ์ วงษ์จันทร์, 2552, อ้างถึงใน จันทนา แสนสุข , 2557, น. 36-37) 
บุคคลเหล่านั้นจะเลือกท างานที่ท้าทายและใช้ความพยายามสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ในบางครั้ง
อาจจะประสบความล้มเหลวบ้างก็ตาม โดยจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตน และให้เหตุผล
กับความล้มเหลวว่า เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีบทบาทต่อกระบวนการบริหาร และส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ของงาน ซึ่งมีความส าคัญต่อกิจกรรม
ของภาวะผู้น า การที่ผู้น ารับรู้ว่าตนมีความสามารถในภาวะผู้น า จะน าไปสู่ความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จสูง 
(McCormick, Tanguma & Lopez-Forment, 2002, p. 34-49) ดังนั้น นิสิตที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง จะส่งผลให้มีความสามารถในภาวะผู้น าสูงขึ้น  

   สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง มีผลต่อการกระท า
ของบุคคล กระบวนการบริหาร และการพัฒนากลยุทธ์ของงาน ผู้น าที่รับรู้ว่าตนมีความสามารถในภาวะผู้น า 
จะน าไปสู่ความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จสูง  

  2.3.3.2.3  ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง  
   Albert Bandura นักจิตวิทยาชาวแคนาดา เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้า

และพัฒนาทฤษฎีความสามารถตนเอง โดยมีหลักการมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งมีความเชื่อว่า
การรับรู้ความสามารถตนเอง (perceived self-efficacy) นั้นมีผลต่อการกระท าของบุคคล โดยบุคคล 
2 คนอาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้ 
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเอง
ในแต่ละสถานการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน Bandura เห็นว่า 
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ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังนั้น สิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพ
ของการแสดงออกจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้นๆ นั่นเอง นั่นคือ ถ้าเรามี
การรับรู้ว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
จะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบความส าเร็จในที่สุด (Evans, 1989, อ้างถึงใน 
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, น. 58) 

   มักมีค าถามว่าการรับรู้ความสามารถตนเองนั้น เกี่ยวข้อง
หรือแตกต่างอย่างไรกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (outcome expectation) เพื่อให้เข้าใจและชัดเจน 
Bandura (1977, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, น. 58) ได้เสนอภาพแสดงความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผล
ของการกระท า. จาก ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (น. 58), โดย สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

จากภาพที่ 2.4 สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่า 
จะสามารถท างานได้ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใด
จะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว 

   การรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถตนเอง 
ว่าจะสามารถท างานได้ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินว่า
ผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว เช่น นักกีฬามีความเชื่อว่า เขากระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต 
ความเช่ือดังกล่าวเป็นการตัดสินความสามารถตนเอง การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้รับรางวัล 
การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต เป็นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แต่จะต้องระวัง
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึงผลกรรมของการกระท า

บุคคล
(person) 

พฤติกรรม 
(behavior) 

ผลลัพธ ์
(outcome) 

ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง 
(efficacy expectation) 

ความคาดหวังใน 
ผลของการกระท า 

(outcome expectation) 
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พฤติกรรมเท่านั้น มิได้หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระท า
พฤติกรรมน้ัน จะพิจารณาว่าพฤติกรรมน้ันสามารถท าได้ตามการตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม่ 
นั่นคือจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซึ่งการจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่นั้น มิใช่เป็นการคาดหวัง
ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้จากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว 

   การรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ มีผลต่อการตัดสินใจที่จะ
กระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.5 

 
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น 

                                                       สูง                                   ต่ า 
มีแนวโน้มที่จะท าแน่นอน มีแนวโน้มที่จะไม่ท า 

มีแนวโน้มที่จะไม่ท า มีแนวโน้มที่จะไม่ท าแน่นอน 

ภาพที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น. 
จาก ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (น. 59), โดย สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

จากภาพที่ 2.5 สรุปได้ว่า บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่า 
เมื่อกระท านั้นจะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ และคาดหวังว่าตนมีความสามารถพอที่จะกระท า
พฤติกรรมนั้นหรือไม่ แต่คาดหวังว่าตนมีความสามารถไม่พอที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มว่า
บุคคลจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวัง แสดงว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสูงสุด  

   การรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การกระท านั้น ไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด เพราะบุคคลมองผลของการกระท าที่เกิดขึ้นว่าเป็น
สิ่งแสดงถึงความเหมาะเพียงพอของพฤติกรรมที่ได้กระท าไป และยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจอีกว่า
จะกระท าพฤติกรรมนั้นหรือพฤติกรรมอื่นใดต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าสามารถควบคุมตัวแปรต่างๆ ในการวิเคราะห์
ผลทางสถิติแล้ว จะพบว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง จะเป็นตัวท านายแนวโน้มการกระท าพฤติกรรม
ได้ดีกว่าความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัต ิ 

   สรุปได้ว่า ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง มีหลักการมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เมื่อบุคคลมีทักษะที่จะปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีก าลังใจอย่างเพียงพอ 
ความคาดหวังในความสามารถของตน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท านายหรือตัดสินว่า บุคคลจะเปลี่ยนแปลง

สูง 

ต่ า 

การรับรู้
ความสามารถ

ตนเอง 
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พฤติกรรมและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่องต่อไป การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นการค านึงถึง
การตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ในการที่จะด าเนินงานบางอย่างให้ส าเร็จด้วย
ระดับความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกัน (Bandura, 1977, อ้างถึงใน นุชเนตร บุญมั่น, 2554, น. 42)  

  2.3.3.2.4 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อพฤติกรรม  
   วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542, อ้างถึงใน สุพิชชา วงค์จันทร์, 2557, 

น. 51) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง จะเป็นตัวก าหนดตัวหนึ่งว่าบุคคลจะมีพฤติกรรม มีแบบแผน
ในการคิดและมีการตอบสนองด้านอารมณ์อย่างไร เมื่ออยู่ในสภาพการณ์ที่ต้องใช้ความพยายามสูง  
การรับรู้ความสามารถในตน จึงเป็นตัวก าหนดในเรื่องต่อไปน้ี  

1) กระบวนการรู้การคิด (cognitive process)  
    การรับรู้ความสามารถตนเอง มีผลกระทบต่อแบบแผน การคิด

ที่สามารถส่งเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานได้ บุคคลจะตีความสถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคต
อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเชื่อในความสามารถตนเองอย่างไร คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถสูง
จะมองสถานการณ์ที่เขาพบว่าเป็นโอกาส เขาจะมองภาพความส าเร็จ และให้เป็นสิ่งที่น าทางการกระท า
ของเขา ส่วนคนที่ตัดสินว่าตนเองด้อยความสามารถ จะตีความสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยง 
และมีแนวโน้มจะมองเห็นภาพความล้มเหลวอยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผู้ที่รู้สึกว่าตนด้อย
ความสามารถ จะท าลายแรงจูงใจในตนเองและท าลายผลการปฏิบัติงานด้วย เพราะเป็นการยากที่บุคคล
จะประสบความส าเร็จ ถ้ายังมีความสงสัยในความสามารถของตนเองอยู ่ 

   2)  กระบวนการจูงใจ (motivation process)  
    ความสามารถที่จะจูงใจตนเอง และกระท าตามที่ตั้งเป้าหมาย 

จะมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดสถานการณ์ในอนาคตจะท าให้เกิดแรงจูงใจ และการกระท า
ของตนเองได้ กล่าวคือ สิ่งที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสิ่งจูงใจและการกระท า ซึ่งจะถูกควบคุม
ด้วยกระบวนการก ากับตนเอง แรงจูงใจส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการคิดและความเชื่อในความสามารถ
ของตน จะมีบทบาทส าคัญในการคิดที่เป็นพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลที่รับรู้ความสามารถในตนเอง
และตั้งเป้าหมายไว้สูง จะมีแรงจูงใจในการกระท า และจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนที่สงสัยในความสามารถ
ของตนเอง  

   3)  กระบวนการด้านความรู้สึก (affective process)  
    การรับรู้ความสามารถตนเอง สามารถมีผลกระทบ

ต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ โดยผ่านการควบคุมตนเองทางด้านความคิด การกระท าและความรู้สึก 
ในด้านการคิด ความเชื่อในความสามารถของตน มีอิทธิพลต่อความสนใจและการตีความเหตุการณ์ในชีวิต 
ที่อาจให้ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบได้ และมีผลต่อการรับรู้ว่าตนมีความสามารถที่จะควบคุม
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ความคิดทางลบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ด้วย ในด้านการกระท า  การรับรู้ความสามารถตนเอง จะจัดการ
กับสภาวะทางอารมณ์โดยการส่งเสริมการกระท าที่มีประสิทธิผล เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ ส่วนด้านความรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ว่า ตนสามารถท าให้
สภาวะทางอารมณ์ของตนที่ไม่ดี ดีขึ้นได้หรือไม่  

   4)  กระบวนการเลือก (selection process)  
    บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรม และสภาพการณ์

ที่เขาเชื่อว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระท ากิจกรรมและเลือกสิ่งแวดล้อม ที่เขาแน่ใจว่า
มีความสามารถที่จะจัดการได้ ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ยิ่งมีความท้าทาย  

   สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง มีอิทธิพลต่อกระบวนการรู้
การคิด กระบวนการจูงใจ กระบวนการด้านความรู้สึก และกระบวนการเลือก 

  2.3.3.2.5 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง 
   Bandura เสนอว่าการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง 

มีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี (Evans, 1989) ดังนี ้
   1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (mastery experiences)  

ซึ่ง Bandura เชื่อว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
เนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จท าให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่า
เขาสามารถที่จะท าได้ ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ฝึกให้เขามีทักษะเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จได้พร้อมๆ กับการท าให้เขารับรู้ว่าเขามีความสามารถ
จะกระท าเช่นนั้น จะท าให้เขาใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถนั้น จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยามท างานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ต้องการ  

   2) โดยการใช้ตัวแบบ (modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน และได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะท าให้ผู้ที่สังเกตฝึกความรู้สึกว่า
เขาก็จะสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตัวแบบ
ที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเขามีความสามารถที่จะท าได้นั้น ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัว
ต่อสิ ่งต่างๆ โดยที ่ให้ดูตัวแบบที ่ม ีลักษณะคล้ายกับตนเอง ก็สามารถท าให้ลดความกลัวต่างๆ 
เหล่านั้นได้ (Kazdin, 1974) การเสนอตัวแบบหลายๆ ตัว จะช่วยท าให้มีการเสนอตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้สังเกตจะพบว่ามีตัวแบบบางตัวมีลักษณะคล้ายกับตน ตลอดจนท าให้ได้
เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมหลายๆ อย่าง ท าให้ผู้สังเกตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแสดงออกในหลายๆ 
สภาพการณ์  
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    (1)  ตัวแบบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
     -  ตัวแบบที ่เป็นบุคคลจริงๆ (live model) คือ 

ตัวแบบที่บุคคลได้มีโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง  
     -  ตัวแบบที่ เป็นสัญลักษณ์  (symbolic model) 

เป็นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือหนังสือนวนิยาย เป็นต้น  
    (2)  แนวทางในการเลือกตัวแบบนั้น มีหลักการในการเลือก

อย่างกว้างๆ ดังต่อไปนี ้ 
     -  ตัวแบบควรจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้สังเกต

ทั้งในด้าน เพศ เชื้อชาติ และทัศนคติ ซึ่งการที่ตัวแบบมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้สังเกตนั้น จะท าให้ผู้สังเกต
มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกนั้นเหมาะสมและสามารถท าได้ เพราะบุคคลนั้นมีลั กษณะ
คล้ายคลึงกับตน ซึ่งจะท าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะท าได้เช่นกัน  

     -  ตัวแบบควรจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสายตาของ
ผู้สังเกต แต่ถ้ามีชื่อเสียงมากจนเกินไป ก็จะท าให้เขามีความรู้สึกว่าพฤติกรรมที่ตัวแบบกระท านั้น
เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นจริงส าหรับเขาได ้ 

     -  ระดับความสามารถของตัวแบบนั้น ควรจะมีระดับ
ที่ใกล้เคียงกับผู้สังเกต เพราะถ้าใช้ตัวแบบที่มีความสามารถสูงมาก ก็จะท าให้ผู้ที่สังเกตคิดว่าเขาไม่น่าจะ
ท าตามได้ ท าให้เขาปฏิเสธที่จะท าตามตัวแบบนั้น ควรจะเลือกตัวแบบที่มีความสามารถสูงกว่าผู้ที่สังเกต
เพียงเล็กน้อย หรือเริ่มจากสภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกับผู้สังเกต แล้วค่อยๆ เพิ่มความสามารถขึ้นไป  

     -  ตัวแบบนั้นควรจะมีลักษณะที่เป็นกันเองและอบอุ่น  
     -  ตัวแบบเมื่อแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับการเสริมแรง 

จะท าให้ได้รับความสนใจจากผู้สังเกตมากขึ้น  
   3)  การใช้ค าพูดชักจูง (verbal persuation) เป็นการบอกว่า 

บุคคลน้ันมีความสามารถ ที่จะประสบความส าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนั้น ค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กันทั่วไป
ซึ่ง Bandura ได้กล่าวว่า การใช้ค าพูดชักจูงนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการที่จะท าให้คนเราสามารถที่พัฒนา 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Evans, 1989) ซึ่งถ้าจะให้ได้ผลควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคล
มีประสบการณ์ของความส าเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และให้เกิดความส าเร็จตามล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งการใช้ค าพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่จะได้ผลดี
ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน 

   4)  การกระตุ้นทางอารมณ์ (emotional arousal) การกระตุ้น
ทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพที่ถูกขมขู่ ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล 
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และความเครียดของคนเรานั้น บางส่วนจะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสรีระ การกระตุ้นที่รุนแรงท าให้
การกระท าไม่ค่อยได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความส าเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่กระตุ้นด้วย
สิ่งที่ไม่พึงพอใจ ความกลัวก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว 
อันจะท าให้การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนต่ าลง   

   สรุปได้ว่า การพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง มีอยู่ด้วยกัน 
4 วิธี ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้ค าพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ 

 
2.3.4 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์  
 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง สาเหตุทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ 

ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยของการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2557); 
พรพิชญา รัตนสิทธิ์, ประสงค์ ตันพิชัย และวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร (2559); ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์
และประสงค์ ตันพิชัย (2560) พบว่า การตัดสินใจและด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลต่อภาวะผู้น า และคาดว่าจะ
ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงได้ก าหนดปัจจัย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นล าดับ 
ดังต่อไปนี้  

 2.3.4.1 การตัดสินใจ  
  บทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้น าในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

มักจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยเป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป  
  2.3.4.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ  
   นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
   Harrison (1981, p. 3) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 

เป็นกระบวนการประเมินผลที่เกี่ยวกับทางเลือกที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การคาดเดาผลที่เกิดจาก
การเลือกปฏิบัติต่างๆ บังคับให้ผู้ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด 

   Szilagyi (1984, p. 211) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 
เป็นกระบวนการในการแสดงให้เห็นถึงปัญหาและโอกาสในการแก้ปัญหาเหล่านั้น โอกาสในการแก้ปัญหา
จ าเป็นจะต้องอาศัยทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ  

   ทรงกลด สุโธ (2553, น. 11) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 
เป็นการใช้กระบวนของการคิด สติปัญญา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคิดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของบุคคล 
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   นริสรา จันทราศรี (2553, น. 30) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 
เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก โดยการประเมินและเลือกอย่างมีเหตุผล 

   วิลาวัลย์ แสนเผ่า (2553, น. 31) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 
เป็นความคิดหรือการกระท าต่างๆ ที่มีการพิจารณาไตร่ตรองแล้ว ซึ่งน าไปสู่การเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในสถานการณ์นัน้ๆ และไปถึงเป้าหมายได ้

   พรพิชญา รัตนสิทธิ์ (2559, น. 5) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่า 
เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จากข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่ แล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา  

   สรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานที่มีอยู ่แลว้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา  

  2.3.4.1.2  ประเภทของการตัดสินใจ   
   วรพจน์ บุษราคัมวด ี(2553, น. 112-113) ได้แบ่งการตัดสินใจ 

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
   1)  การตัดสินใจแบบโครงสร้าง (structure) บางครั้ง เรียกว่า

แบบก าหนดไวล่วงหนา เป็นการตัดสินใจเกีย่วกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจ
เพื่อแกปัญหาอยู่แลว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด 
เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด หรือเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด การตัดสินใจแบบโครงสร้างนี้ 
จึงมักใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความรู้ทางด้านวิทยาการการจัดการ การวิจัยเพื่อการด าเนินงาน
เข้ามาใช้ เป็นต้น ตัวอย่างของการตัดสินใจ ได้แก การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์
งบประมาณ การตัดสินใจด้านการลงทุน ระบบการจัดส่ง เป็นต้น 

   2)  การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (unstructured) 
เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มแีนวทางในการแก้ปัญหา
แน่นอน เป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ 
จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วย มักเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูง ต้องใช้สัญชาตญาณ ประสบการณ์ 
และความรู้ของผู้บริหารในการตัดสินใจ ตัวอย่างของการตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง เช่น การวางแผน
การบริการใหม่ การจ้างผู้บริหารใหม่เพิ่ม หรือการเลือกกลุ่มของโครงงานวิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปใช้
ในปีหน้า 

   3)  การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (semi structure) 
เป็นการตัดสินใจแบบผสมระหว่างโครงสร้างและไมเป็นโครงสร้าง ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้ จะใช้วิธี
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แก้ปัญหาแบบมาตรฐาน และการพิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือ มีลักษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง
แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอนจึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็น
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได แต่ปัญหาบางส่วนไมสามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจ าลองได้ 
เช่น การท าสัญญาทางการค้า การก าหนดงบประมาณทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

   สรุปได้ว่า การตัดสินใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
การตัดสินใจแบบโครงสรา้ง การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง และการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง 

  2.3.4.1.3  ความส าคัญของการตัดสินใจ 
   ความส าคัญของการตัดสินใจ มี 4 ประการ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 

2553, น. 108) ดังนี ้
   1)  มีทางเลือกหลายทาง การตัดสินใจเพื่อปฏิบัติ ในแต่ละ

ทางเลือกอาจจะอยู่ในรูปของนโยบายในการปฏิบัติงาน เทคนิคหรือขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งการที่มี
ทางเลือกหลายทาง ถ้าอาศัยดุลพินิจส่วนตัวของผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนั้น อาจจะผิดพลาดขึ้นได้
ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ ที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยผู้บริหาร
เพือ่ท าการตัดสินใจ 

   2)  การที่มีข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก ถ้าผู้บริหารน าดุลยพินิจ
สว่นตัวมาใช้ในการตดัสินใจบ่อยครั้งแลว้ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและขาดความรอบคอบจึงอาจ
เกิดขึ้นตามมาได้ ด้วยเนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้น มาพิจารณาได้ครบถ้วน
สมบูรณนั่นเอง   

   3)  เพื่อลดความขัดแย้งเนื่องจากพื้นฐานความรู้ รวมทั้ง
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการตัดสินใจถ้าหากผู้บริหารไมอาศัย
หลักเกณฑ์หรือเครือ่งมือทีเ่หมือนกันมาท าการตัดสินใจแล้ว อาจจะท าการตัดสินใจแตกต่างกันออกไป
จนท าให้บุคลากรเกิดความขัดแย้งขึน้ได ้

   4)  เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือเครื่องมือแล้ว โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได ้
แต่การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือที่มีความถูกต้องและเหมาะสมเข้ามาช่วย โอกาสของการตัดสินใจ
ที่ผิดพลาดน้ันจะสามารถลดลงได้   

   สรุปได้ว่า ความส าคัญของการตัดสินใจมี 4 ประการ ได้แก่ 
มีทางเลือกหลายทาง การที่มีข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก เพื่อลดความขัดแย้งเนื่องจากพื้นฐานความรู้ 
และเพือ่ลดความเสีย่งหรอืความไมแ่น่นอน 
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  2.3.4.1.4  กระบวนการตัดสินใจ  
   กระบวนการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน 

นักวิชาการหลายท่าน ได้เสนอกระบวนการ/ขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา (Prasad, 1967, 
อ้างถึงใน ศิริรัตน์ ชาวส าราญ, 2556, น. 22) ดังนี ้

   ขั้นที่ 1 การพิจารณาถึงตัวปัญหา 
   ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา 
   ขั้นที่ 3 การค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหา 
   ขั้นที่ 4 การประเมินผลทางเลือก 
   ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือก 
   ขั้นที่ 6 การน าทางเลือกไปปฏิบัติ 
   ขั้นที่ 7 การติดตามผลการตัดสินใจ   
   สมเดช แสงสี (2541, น. 169, อ้างถึงใน เจริญศักดิ์ ค าพุฒ , 

2553, น. 18-19) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว้ ดังนี ้
   1)  การตระหนักรับรู้ปัญหา ขั้นตอนนี้จะมีการวิเคราะห์ธรรมชาติ

ของปัญหาสมาชิกแต่ละคน เข้าใจรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุจากสิ่งใด และผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้น 
พิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหานั้น 

   2)  การตั้งจุดประสงค์ การตั้งจุดประสงค์เพื่อหาวิธีการที่จะ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ วตัถุประสงค์นี้จะต้องมีความชัดเจน จะเป็นประโยชน์ให้สมาชิกรู้ว่าขณะนี้ก าลังท าสิ่งใด 

   3)  เกณฑ์ความส าเร็จ เกณฑ์นี้จะเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ เป็นการวัดที่ไม่สูญเปล่า เพราะจะท าให้มีความรอบคอบในการท างานมากขึ้น 

   4)  ข่าวสารข้อมูล ต้องเป็นระบบ มีการรวบรวมทั้งภายใน
ภายนอกทีม เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ซึ่งรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ความจริงที่เกิดขึ้น
ของแต่ละคนประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลส าคัญ  

   5)  การวางแผน ต้องเริ่มต้นตัดสินใจในสิ่งต่อไปนี้ จะท าสิ่งใด 
เมื่อใด จะท าให้ส าเร็จด้วยวิธีการอย่างไร เราต้องท าสิ่งใดเพิ่มขึ้นอีกที่ช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ควบคุมสิ่งนั้น
ได้อย่างไร ต้องคิดวางแผนล่วงหน้าให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

   6)  การปฏิบัติ การปฏิบัติที่ดีย่อมมาจากการเตรียมความพร้อม
ที่ดีในแต่ละขั้น 
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   7)  ทบทวนเพื่อปรับปรุง การตัดสินใจของทีม ต้องเลือก
ตัดสินใจที่สมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกัน เพราะวิธีนี้ก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง การกระจาย
อ านาจเท่าเทียมกัน 

   Griffiths (1959) มีความเห็นว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญ และเป็นศูนย์กลางของการบริหาร หน้าที่หลักของการบริหาร คือ การสั่งการและควบคุม
กระบวนการตัดสินใจ โดยเสนอแนะว่ากระบวนการตัดสินใจ ควรมีขั้นตอน ดังน้ี 

   1)  ศึกษาดูว่าปัญหาคืออะไร และวางขอบเขตของปัญหานั้นๆ 
   2)  วิเคราะห์และประเมินผลปัญหานั้นๆ 
   3)  สร้างเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อประเมินผลทางเลือกหรือ

การตัดสินใจ 
   4)  รวบรวมข้อมูล 
   5)  หาทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
   6)  ลงมือปฏิบัติตามทางเลือกที่ดีกว่า โดยวางโปรแกรม

การแก้ปัญหา ควบคุมกิจกรรมในโปรแกรมประเมินผลที่ได ้และกระบวนการที่ท าไป 
   Robbins (1990) ได้อธิบายถึงกระบวนการของการตัดสินใจไว ้

5 ขั้นตอน ดังนี ้
   1)  การก าหนดปัญหา 
   2)  การก าหนดมาตรการส าหรับใช้ในการตัดสินใจ เป็นการระบุ

ถึงลักษณะหรือปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจ 
   3)  ล าดับความส าคัญของมาตรการ หรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ว่า 

มีความส าคัญมากที่สุดและเรียงล าดับไว้ และถ้าเป็นไปได้ควรมีน้ าหนักค่าคะแนนในแต่ละปัจจัยด้วย 
จะยิ่งท าให้การตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

   4)  การก าหนดทางเลือกที่พอมีความเป็นไปได้ เมื่อมีทางเลือกแล้ว
ขั้นต่อไปเป็นการประเมินแต่ละทางเลือกว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร 

   5)  เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
   Plunkett & Attner (1994, p 162) ได้ล าดับขั้นตอนของกระบวนการ 

ตัดสินใจไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี ้ 

   ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (define the problem)  
   ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (indentify limiting factors) 

   ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (develop potential alternatives) 
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   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (analyze the alternatives) 
   ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (select the best alternative) 
   ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (implement the decision) 
   ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (establish 

a control and evaluation system)  
   สรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย การก าหนดปัญหา 

การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย การระบุทางเลือก การวิเคราะห์ทางเลือก การจัดล าดับทางเลือก การเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุด การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล  

  2.3.4.1.5  เทคนิคในการตัดสินใจ  
   การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ส าคัญ และเป็นศูนย์กลางของ

การบริหาร หน้าที่หลักของการบริหาร คือ การสั่งการและควบคุมกระบวนการตัดสินใจ โดยมีเทคนิค
การตัดสินใจ 3 ประการ ดังนี ้

   1)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อยู่เสมอ 

   2)  ปฏิบัติการวิจัย (operation research) การวิจัยในด้าน
การศึกษาหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัญหา และข้อเท็จจริงที่ท าให้ปัญหาครอบคลุมทั้งหมด 

   3)  การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือทางวิชาการ (technical staff) 
เพื่อช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาขององค์การ แล้วรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อน าไปเป็นประโยชน์
ในการบริหารองค์การ 

   เทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ Kepner Tregoe 
มี 4 ขั้นตอน (ภารดี อนันต์นาว,ี 2557, น. 175-176) ดังนี ้

   ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ ์
   1)  ระบุปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
   2)  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   3)  วางแผนขั้นต่อไป 
   4)  วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหา 
   ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา 
   1)  บรรยายลักษณะปัญหา 
   2)  ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ 
   3)  ประเมินสถานการณ์ที่เป็นไปได ้
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   4)  ด าเนินการพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง 
   ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
   1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 
   2)  ประเมินทางเลือก 
   3)  ประเมินความเสี่ยง 
   4)  ตัดสินใจเลือก 
   ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
   1)  ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
   2)  ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหต ุ
   3)  ด าเนินการป้องกัน 
   4)  เตรียมการรับมือ 
   สรุปได้ว่า เทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติการวิจัย การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือทางวิชาการ การประเมินสถานการณ ์
การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์และการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

  2.3.4.1.6  ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)  
   ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล (จินตนา ธนวิบูลย์ชัย, 2559, 

น. 11-57) มีดังน้ี 
   1)  ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) เป็นกระบวนการ

ตัดสินใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป โดยเฉพาะการตัดสินใจชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญมากนัก 
โดยการพรรณนาให้เหตุผลในการจ าแนกทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่หลายทางเลือก แล้วตัดให้ลดน้อยลง 
อาจเหลือเพียงทางเลือกเดียว หรือสองทางเลือกที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย แผนงาน หรือความสามารถ
ปฏิบัติได้ของผู้ตัดสินใจ  

   2)  ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจที่มนุษย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื ่อบรรลุจุดมุ ่งหมายที ่ต้องการ บุคคลพยายามที่จะ
ตัดสินใจตามทฤษฎีบรรทัดฐานเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด ซึ่ งจะไม่เป็นที่ยอมรับตามบรรทัดฐาน
ของสังคม การตัดสินใจหลายอย่างโดยเฉพาะทางธุรกิจ ส่วนมากอยู่ภายใต้สถานการณ์ 2 ลักษณะ 
คือ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ซึ่งทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์และการตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน ซึ่งไม่ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ การตัดสินใจในชีวิตประจ าวันในเรื่องที่ส าคัญ
หลายเรื่อง พบว่า เป็นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน แม้ว่าบ่อยครั้งบุคคลมีความคาดหวังว่า
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นไปได้ที่จะได้รับผลลัพธ์เชิงบวก แต่บุคคลก็ไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นที่แน่นอน  
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   3)  ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังตามความรู้สึกของตน 
(Subjective Expected Utility Theory) จากทฤษฎีการตัดสินใจข้างต้น บุคคลจะใช้หลักพื้นฐาน
เกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” เพื่อหาค่าคาดหวัง (expected value) ของทางเลือกในการตัดสินใจ 
หากได้ค่าเป็นบวกก็จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น  แต่ถ้าค่าคาดหวังของทางเลือกนั้นมีค่าเป็นลบ 
ก็จะไม่เลือกทางเลือกนั้น หรือเลือกทางเลือกที่มีค่าบวกสูงกว่าทางเลือกอื่น 

   สรุปได้ว่า ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล มีจ านวน 3 ทฤษฎี 
ประกอบด้วย  ทฤษฎีพรรณนา เป็นกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ทฤษฎีบรรทัดฐาน 
เป็นกระบวนการตัดสินใจที่มนุษย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ และทฤษฎี
อรรถประโยชน์คาดหวังตามความรู้สึกของตน บุคคลจะใช้หลักพื้นฐานเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” 
เพื่อหาค่าคาดหวังของทางเลือกในการตัดสินใจ  

  2.3.4.1.7  ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจ  
   เมื่อทางเลือกของการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด าเนินงานต่างๆ 

ได้ถูกเสนอแนะโดยกลุ่มหรือโดยผู้น า ทางเลือกเหล่านี้ก็จะถูกประเมิน จากนั้นทางเลือกที่ดี ที่สุด
หรือสมาชิกของกลุ่มเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดก็จะได้รับการเลือก ในกระบวนการนี้ผู้น าพึงต้องรู้
ถึงอุปสรรค หรือสิ่งที่สามารถจะบั่นทอนประสิทธิภาพของการเลือกทางเลือกของกลุ่มลงไป (Yukl, 1989,  
p. 253-261) ดังนี ้

   1)  การเร่งรีบตัดสินใจ (hasty decision) การรีบเร่งท า
การตัดสินใจ คือ การตัดสินใจที่ไม่ได้มีการประเมินทางเลือกต่างๆ ให้ดีก่อนท าการตัดสินใจเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจ แม้ว่าจะได้มีการหาทางเลือกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็ตาม สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความรีบเร่งในการตัดสินใจของกลุ่มก็คือ  กลุ่มที่มีลักษณะความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกัน หรือกลุ่มที่เป็นพรรคพวกเดียวกันซึ่งเป็นทางหนึ่ง  ประการที่สองที่ท าให้รีบเร่ง
ในการตัดสินใจของกลุ่ม คือเวลา โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจกระท าใกล้ๆ จะได้เวลาปิดการประชุม 
ทุกคนจึงมักต้องการให้เสร็จสิ้นไป ไม่อยากให้เลื่อนไปพิจารณาในคราวหน้า หรือต้องมีการประชุม
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

   2)  ความไม่สมบู รณ์ ของการมีส่ วนร่วม  (incomplete 
participation) หรือการไม่มีส่วนร่วมจริงของสมาชิกในการตัดสินใจ  กรณีนี้เกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิก
ของกลุ่มบางส่วนไม่มีโอกาสหรือไม่อยากแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพราะมีสมาชิกของกลุ่มบางคน 
แสดงการสนับสนุนต่อทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอย่างจริงจังและเคร่งเครียด จนท าให้พวกเข า
ไม่อยากโต้แย้งจึงเงียบเฉย โดยเฉพาะเมื่อผู้ให้การสนับสนุนนั้นมีต าแหน่งหน้าที่ค่อนข้างสูง หรือการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้น าของกลุ่ม ซึ่งการเงียบของสมาชิกบางส่วนท าให้ผู้น าและสมาชิกคนอื่นๆ 
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ลงความเห็นว่านั่นคือการเห็นชอบด้วย ซึ่งตามความเป็นจริงอาจจะไม่เห็นด้วย ดังนั้น ประชามติของ
การตัดสินใจจึงเป็นประชามติที ่ผิด (false consensus) อันท าให้คุณภาพของการตัดสินใจต่ าได้ 
และไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกบางคนที่เงียบได้ (silent majority) ผู้น าสามารถจะท าให้การมีส่วนร่วม
สมบูรณ์ได้ โดยการสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และประเมินแต่ละทางเลือก 
โดยป้องกันไม่ให้มีการแสดงอาการขู่เข็ญ พูดเย้ยหยัน หรือขู่สมาชิกที่โต้แย้งได้ 

   3)  การแบ่งกลุ่มหรือแบ่งพวก (polarization) การแบ่งกลุ่ม
หรือแบ่งพวกจะเกิดขึ้นเมื่อในกลุ่มตัดสินใจ เมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางเลือกต่างกันแค่ 2 แนวทาง
อย่างชัดเจน และต่างฝ่ายก็สนับสนุนทางเลือกของตนอย่างเอาจริงเอาจังและเคร่งเครียด โดยไม่สนใจ
ที่จะพิจารณาในส่วนดีของทางเลือกของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่มีใครสนใจในส่วนที่เหมือนกันของทางเลือกทั้งสอง 
แต่จะหาทางโจมตีจุดอ่อนของกันและกัน การต่อสู้ด้วยอารมณ์จะมีมากกว่าความสนใจในเป้าหมายของ
การตัดสินใจ สมาชิกแต่ละฝ่ายจะแย่งกันพูด พูดสอดแทรกอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่สนใจว่า
พูดว่าอะไร ต่างก็ไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายพูดอะไรในที่สุด 

   4)  การวางแผนปฏิบัติการ (superficial action planning) 
ขั้นสุดท้ายของการตัดสินใจโดยกลุ่มก็คือ การก าหนดแผนที่ท าการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติหรือ
แผนปฏิบัติการ ดังนั้น ในทางเลือกควรมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียด วิธีการติดตามดู
ความก้าวหน้าก็ควรถูกก าหนดไว้ด้วย เพราะว่าการตัดสินใจถึงแม้จะดีอย่างไรก็พบว่าไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จได้ เพราะไม่มีสมาชิกคนใดสนใจหรือใส่ใจจะน าไปปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ
จึงนับว่าส าคัญมาก เพราะจะสามารถบอกว่าอะไรอาจจะเกิดจากความผิดพลาดได้  ในขั้นตอนปฏิบัติ
เหตุการณ์เหล่านั้นเราควรจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรไว้ล่วงหน้า  และจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียจาก
เหตุการณ์ที่ต้องเกิดให้น้อยที่สุดอย่างไร ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการ คือ การต้องก าหนด
หรือพิจารณามอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบกิจกรรมแต่ละส่วน เพื่อให้การตัดสินใจประสบความส าเร็จ
ตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องถามสมาชิกในที่ประชุมว่าบุคคลใด
จะรับผิดชอบส่วนไหน จึงท าให้เห็นชัดได้เลยว่าถ้าผู้ปฏิบัติได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเลือก
ก็จะถูกน าไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจอันถูกต้อง และมีความรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้น เพราะได้ร่วมในการเลือก
ทางเลือกด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ผู้ที่จะมอบหมายต้องให้ข้อมูลอย่างดี และต้องสร้างความเข้าใจ
อย่างถูกต้องด้วย เพื่อการยอมรับในผลการตัดสินใจ และเต็มใจที่จะรับผิดชอบปฏิบัติตามอย่างเต็ม
ความสามารถ 

   สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
การเร่งรีบตัดสินใจ ความไม่สมบูรณ์ของการมีส่วนร่วม การแบ่งกลุ่มหรือแบ่งพวก และการวางแผนปฏิบัติการ  
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 2.3.4.2  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motive) เป็นลักษณะทางจิตวิทยา

ที่มีความส าคัญมาก ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ด้านการท างานหรือการศึกษา ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท าให้เกิดพลังการแข่งขัน มีความมานะ
บากบ่ัน รวมทั้งมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท า 

  2.3.4.2.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิไ์ว ้ดังนี ้ 
   McClelland & Others (1953, p. 110-111) ได้ ให้ ความหมาย

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement motive) ว่าเป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แข่งขันกันด้วยมาตรฐานอันดีเลิศ (standard of excellence)  

   Atkinson (1966, p. 240-241) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าของตนจะต้องได้รับการประเมิน
จากตนเองหรือบุคคลอื่น โดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเลิศ ผลจากการประเมินอาจเป็นสิ่งที่พอใจ
เมื่อกระท าจนส าเร็จ หรือไม่น่าพอใจเมื่อกระท าไม่ส าเร็จ   

   นิตยา สิทธิเสือ (2553, น. 15) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะยุ่งยากล าบาก
ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยามหาวิธีการต่างๆ ที่จะแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่ความส าเร็จ 
มุ่งมั่นที่จะท าให้ดีเลิศเพ่ือบรรลุมาตรฐานที่ตนต้ังไว้ 

   จันทนันท์ จารุโณปถัมภ ์(2559, น. 27) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนาหรือความต้องการของบุคคล ที่อาศัยแรงจูงใจภายในจิตใจ ที่จะกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ โดยมีความต้องการท างานให้เต็มที่และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ กล้าเผชิญความล้มเหลว 
มีการวางแผนการท างานให้ส าเร็จภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือและการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
และความมีอิสระในการตัดสินใจ 

   พรพิชญา รัตนสิทธิ์ (2559, น. 6) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นกระบวนการที่จะชักน าหรือโน้มน้าวให้บุคคล เกิดความพยายามที่จะไปสู่ความส าเร็จ 
ซึ่งอาจจะมาจากความต้องการ ความกดดัน ความมุ่งหวัง หรือเป้าหมาย  

   สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์ เป็นความปรารถนาหรือ
แรงผลักดันที่จะชักน าหรือโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความพยายามไปสู่ความส าเร็จ  
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  2.3.4.2.2  ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
   ในช่วงปี ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland 

ได้ท าการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) 
เพื่อวัดความต้องการของมนุษย์ เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็น แมคเคลแลนด์ ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  มีความต้องการ 
3 ประการ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้  

   1)  ความต้องการความส าเร็จ เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่างๆ 
ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความส าเร็จ บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน 
ชอบงานที่ท้าทาย ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญ
ในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว   

   2)  ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการ
ความผูกพันสูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  

   3)  ความต้องการอ านาจ เป็นความต้องการอ านาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า ต้องการท างานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น จะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

   สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความต้องการ 
3 ประการ คือ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน  และความต้องการอ านาจ 

  2.3.4.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive Theory) 
   ทฤษฎีแรงจูงใจที่ส าคัญทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีที่ เน้นเรื่อง

แรงผลักดัน (force) ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งเรียกว่า “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” (achievement motive) 
ของ McClelland จากการศึกษาวิจัยของ McClelland พบว่า นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และอาชีพ
ชั้นสูงอื่นๆ ตา่งก็มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าระดับปานกลาง นักธุรกิจที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง
จะไม่เพียงแต่ต้องการก าไรเพื่อก าไรในธุรกิจการค้าของตนเท่านั้น  แต่ต้องการก าไรเพื่อแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในทางธุรกิจด้วย และก าไรเป็นเพียงตัวชี้ว่า การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีมากน้อย เพียงไร 
แต่ตัวมันเองไม่ใช่เป้าหมายที่ส าคัญ McClelland ได้สรุปว่า ความต้องการสัมฤทธิ์ผล มนุษย์มีความปรารถนา
ที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุผลส าเร็จโดยเร็ว และแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท 
(จันทนันท์ จารุโณปถัมภ,์ 2559, น. 30) ดังนี ้
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   1)  ความต้องการความส าเร็จ (need for Achievement (nAch)) 
เป็นความต้องการที่จะท าสิ่ งต่างๆ ให้ เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความส าเร็จ จากการวิจัยของ McClelland 
พบว่า บุคคลที่ต้องการความส าเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และ
ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญในการวางแผน มีความ
รับผิดชอบสูงและกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว 

   2)  ความต้องการความผูกพัน (need for Affiliation (nAff)) 
เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดี
ต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์
การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 

                3)  ความต้องการอ านาจ (need for Power (nPower)) 
เป็นความต้องการอ านาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทาง
เพื่อท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า 
ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

   McClelland เน้นสาระส าคัญด้านแรงจูงใจว่า ผู้ที่จะท างานได้
อย่างประสบความส าเร็จ ต้องมีแรงจูงใจด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูง ความส าเร็จของงาน
จะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้าน nAch เป็นส าคัญ 

   จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland 
สามารถน าไปใช้ในการกระตุ้นหรือเพิ่มแรงผลักดัน เพือ่ให้งานประสบผลส าเร็จ ท าได้โดยสรุป ดังนี้ 

   1)  เขียนเป้าหมายในการท างานของตนเองให้ชัดเจน (put your 
goals in writing) 

   2)  วางเป้าหมายที่ท้าทายความส าเร็จ (make the goals 
challenging yet attainable) 

   3)  มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (have specific goals) 
   4)  ก าหนดเป้าหมายลงตาราง (establish timetables) 

โดยมีระยะเวลาที่แน่นอนว่า งานจะประสบผลส าเร็จเมื่อไร 
   5)  จัดล าดับเป้าหมาย (establish priorities) ต้องจัดล าดับ

ความส าคัญของเป้าหมายในการท างานว่า อะไรส าคัญกว่ากัน 
   6)  ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย (review and revise 

your goals) มีการทบทวนเป้าหมายเป็นระยะๆ 
   7)  ให้รางวัลตนเอง (reward yourself) ถ้าท างานประสบผลส าเร็จ 



88 
 
 

ผลการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย 
และสาขา ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานิสิต และการสนับสนุนทางสังคม 
ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ และการรับรู้ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การตัดสินใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 
4, โดย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, 2560. 
 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาวะผู้น าของนิสิตครสูาขาวิชา 

การจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถตนเอง 

การสนับสนุน 
ทางสังคม 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

เพศ 

การตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมพัฒนานิสิต 

อายุ 

ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 

รายได้ 

สาขา 
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2.4 ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรก

ของประเทศไทย ถือก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ซึ่งมีการขยาย
และยกฐานะขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 โดยมีตราประจ า
มหาวิทยาลัยเป็นรูปพระพิรุณทรงนาคล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ า บัวหงายในวงกลม สีประจ ามหาวิทยาลัย
คือ สีเขียวใบไม้ และมีต้นนนทรีเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ต่อมาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส าหรับการเรียนการสอนการวิจัยทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผน
และโครงการขยายกิจการต่างๆ ในด้านสาขาวิชาเกษตรไปด าเนินการ ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง จึงได้บังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และเป็น
ส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้า และการขยายขอบเขตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย คือการก่อตั้ง
วิทยาเขตเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในท้องที่ต าบลก าแพงแสน (เดิมคือ ต าบลทุ่งกระพังโหม) อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้เตรียมการในแผนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ในช่วงที่ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี 
โดยวางแผนให้มีการเพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาเกษตร และสาขาที่สนับสนุนการเกษตรให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ แผนการนี้ได้รับการสานต่อจาก ม.ล. ชูชาติ ก าภู อธิการบดีคนต่อมาโดยในปี
พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยไดจัดหาพื้นที่เพื่อการนี้ในท้องที่ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม และจัดตั้งสถานีฝึกนิสิตของคณะเกษตร ภายใต้การด าเนินงานของภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร นอกจากนี้มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ได้ให้ความช่วยเหลือเหลือในการยกร่างโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยส าหรับช่วง พ.ศ. 2511-2517 โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยกับ
ธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินกูธนาคารโลก 
โดยก าหนดการด าเนินโครงการพัฒนาเป็นเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์วัฒนา เสถียรสวัสด์ิ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี (ก าแพงแสน) 
นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนเป็นครั้งแรก  

ด้วยเหตุที่กิจการด้านการเรียนการสอนจ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันกับการวิจัย
และการบริการวิชาการแก่สังคม จึงจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 
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2525 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดเงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่าเพื่อการนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย จ านวน 4,100 ล้านเยน 
(ประมาณ 410 ล้านบาทในขณะนั้น) เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาต ิรวมทั้งงบประมาณ
ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลการเกษตรที่จ าเป็นการปฏิบัติงาน เป็นเงิน  500 ล้านเยน 
(ประมาณ 50 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านเยน (ประมาณ 460 ล้านบาท)  

ส าหรับการเรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
ซึ่งเป็นวันเปิดภาคปลาย ปกีารศึกษา 2522 โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
4 คณะ คือ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 30 ปี มีคณะเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวน 6 คณะ คือ คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์
มีนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 จ านวน 14,296 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 13,378 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 674 คน และระดับปริญญาเอก 244 คน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560) 
ยังมีสถาบันและส านักอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนภาระหน้าทีห่ลักของวิทยาเขต ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 สถาบัน คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตพันธุ์สัตว์
และ 3 ส านัก คือ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมก าแพงแสน และส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน นอกจากนี้ยังมี 3 ศูนย์ คือ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน และ 1 สถานี คือ สถานีวิจัยประมง ก าแพงแสน 
(ส านักหอสมุด ก าแพงแสน, 2556) 

2.4.1  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระยะ 10 ป ี
(พ.ศ.2556-2565) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2557, น. 2) 

 ปรัชญา 
 มุ่งเน้นให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ สืบสาน

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศ

ทางการเกษตรในระดับสากล  
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 พันธกิจ  
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล

ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  

 2) สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่แก้ไข
ปัญหาของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแขง่ขันในเวทีโลก  

 3) บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่าย และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต  

 4) อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 5) บริหารจัดการเชิงรุกที่ เน้นบูรณาการการท างานของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การประชาสัมพันธ์ การแสวงหารายได้ ค่านิยมองค์การ: มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสาน
สามัคคี มีคุณธรรม เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้าง
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ส านึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี  

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยัง่ยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้อันเป็นเลิศเพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการทางวิชาการเพื่อสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อเชิดชูความเป็นไทย

และน าพาสู่สากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปได้ว่า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระยะ 10 

ปี (พ.ศ.2556-2565) ประกอบด้วย ปรัชญา มุ่งเน้นให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนา
ความรู้  ให ้บ ร ิก ารทางว ิชาการ ส ืบสานและอนุร ักษ ์ศ ิลปวัฒ นธรรม  ว ิส ัยท ัศน ์ มุ ่ง เป ็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ มุ่งผลิต
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บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล บริการ
วิชาการเชิงรุกครบวงจร อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และบริหาร
จัดการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการท างานของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ เสริมสร้างวิชาการให้
เข้มแข็ง ทันสมัย สร้างองค์ความรู้อันเป็นเลิศ บริการทางวิชาการเพื่อสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และปฏิรูประบบการบริหารองค์การ 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ   
 ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุ

ระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ: การประยุกต์ใช้
โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม 
และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก 2) โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ที่ประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยโมเดลระดับบุคคล พบว่า บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรมของนักศึกษา มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา อีกทั้งบุคลิกภาพของนักศึกษายังส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา โดยส่งผ่านความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 วัชรพงษ์ แพร่หลาย (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  2) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้าน
เชาวน์อารมณ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 สุธาสินี แม้นญาติ (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) ระดับปัจจัยที่ส่งต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์การ
ที่เน้นจริยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองค์การทางจริยธรรม ตามล าดับ ส่วนปัจจัย
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ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คุณลักษณะ 3) อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรง 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ที่เน้นจริยธรรม ปัจจัยบรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและปัจจัยคุณลักษณะ 2) อิทธิพลทางอ้อม 
3 ปัจจัย คือ ปัจจัยคุณลักษณะที่ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นจริยธรรม และปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริยธรรมที่ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศ
องค์การทางจริยธรรม 3) อิทธิพลรวม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้น
จริยธรรม ปัจจัยบรรยากาศองค์การทางจริยธรรม และปัจจัยคุณลักษณะ   

 พัชรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเช่าหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านลักษณะหอพัก ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านท าเลที่ตัง้ ตามล าดับ 

 ฉลอง คุณประทุม (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษาโรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
โดยภาพรวม มีการพัฒนาเป็นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ก่อนและหลังด าเนินการพัฒนา อยู่ในระดับเดิมเกือบทุกประเด็น 2) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ทั้งก่อนและหลังด าเนินการพัฒนา อยู่ในระดับมากทุกประเด็น 3) ด้านการกระตุ้นทางปญัญา 
ก่อนด าเนินการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยทุกประเด็นพัฒนาไปสู่ระดับมาก 4) ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ก่อนด าเนินการพัฒนาอยู่ในระดบัน้อยทุกประเด็น พัฒนาเป็นระดบัมากเกือบทุกประเด็น  

 กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกัน 
มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารที่มีอายุต่างกัน มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทั้งสามปัจจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิงลึก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ด้านเพศ อายุและประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3) โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ รองลงมา คือ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัยความรู้เชิงลึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัย
เชิงสาเหตุทั้งสามตัวร่วมกันอธิบายภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ได้ร้อยละ 68  

 วรรณกร พลพิชัย (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต 
การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง และลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า 
1) นิสิตมีระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออ านาจภายในตน ลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี และพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมือง อยู่ในระดับสูง 2) ลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออ านาจภายในตน และการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมือง และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 51.3  

 พิมพา เพ็ชรพราว (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความเห็นของครูในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็น
ของครูในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 ธนากร เอี่ยมปาน (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักบินมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) นักบินมีบุคลิกภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน คือ 
บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง และบุคลิกภาพแบบมีสติอยู่ในระดับมาก  
แต่บุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง 3) การบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายด้าน คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก แต่การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 4) บรรยากาศขององค์กรและการจัด
กระบวนการท างานขององค์กรภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 5) ปัจจัยที่พยากรณ์เชิงบวก
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ คือ วัฒนธรรมองค์กร บุคลิกภาพแบบมีสติ  
การจัดส่วนระบบขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร การจัดส่วนปฏิบัติการขององค์กร บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
ตามล าดับ  
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 การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี
มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับ
ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก โดยตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากที่สุด คือ ผู้น าต้องเน้นการวัดและการประเมิน
ที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี 
พบว่าปัจจัยรายย่อย 11 ตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี พบว่า มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะของความเป็น
ผู้น าด้านภาวะผู้น าและการมอบอ านาจ การมีส่วนร่วม สถานภาพและบทบาทสตรี และลักษณะของความเป็น
ผู้น าด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์ตามล าดับ   

 นนทิพร สาน้อย (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย 
พบว่า 1. ระดับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์มีเพียง 3 ปัจจัย ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์
จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยการสื่อสาร (0.339) ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (0.281) และปัจจัยการจัดการ
ข้อมูล (0.259) ตามล าดับ   

 พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ และวิชุดา กิจธรธรรม (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของ
ปัจจัยทางจิตที่มีต่อภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย
พบว่า การท านายภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ตัวแปรการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนทั้ง 4 องค์ประกอบ และตัวแปรชีวสังคม พบว่า มีตัวแปรลักษณะ
ทางจิต 3 ตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านายภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ การริเริ่มพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนด้านความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการกระท า
อย่างตั้งใจเพื่อการพัฒนาตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถร่วมกัน
ท านายภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ ได้ร้อยละ 53.3   

 จันทนา แสนสุข (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของความสามารถ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตน 
ความสามารถในการปรับตัว และความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถภาวะผู้น า



96 
 
 
เชิงกลยุทธ์ตามล าดับ ส าหรับความตระหนักในการแข่งขันไม่ส่งผลต่อความสามารถภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ในขณะเดียวกันความสามารถภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ   

 รภัสศา พิมพา (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผู้น าของ
นิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะผู้น าของแต่ละประเภท
อยู่ในระดับปานกลาง 2) นิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้น าแบบจิตวิญญาณ 3) ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนและอาจารย์นิเทศก์ มีความคาดหวัง
ให้นิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาวะผู้น าแบบ
ผสมผสาน   

 พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์, ค านึง ทองเกตุและจินตนา จันทร์เจริญ (2557) ศึกษางานวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นผู้มีบารมี ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์เป็น
รายบุคคล ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา และ 2) เปรียบเทียบ
การใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 1 จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน   

 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการท างาน 
การรับรู้ความสามารถตนเอง และการวางแผนอาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีค่านิยมในการทำงานในระดับมากที่สุด เรื่อง เป็นงานที่มีรายได้ดี 
มีสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมีอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น มี การรับรู้ความสามารถตนเอง
อยู่ในระดับมาก เรื่อง การสร้างเป้าหมายของชีวิตและมุ่งมั่นให้บรรลุผลส าเร็จ การควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกตนเอง และการเป็นผู้น าทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ตามล าดับ 

 พรพิชญา รัตนสิทธิ์, ประสงค์ ตันพิชัย และวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร (2559) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการศึกษา 
พบว่า 1) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น านิสิตในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการตัดสินใจ ด้านความคิดริเริ่ม 
ด้านความฉลาดไหวพริบ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านการท างานเป็นทีม และด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
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อยู่ในระดับปานกลาง 2) ภาวะผู้น านิสิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กับด้านการตัดสินใจ ด้านความฉลาดไหวพริบ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการท างานเป็นทีม
และด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต แต่ภาวะผู้น านิสิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับด้านการมีมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดริเริ่ม  3) ผลของการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรการตัดสินใจ ตัวแปรกิจกรรมพัฒนานิสิต ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และตัวแปรความฉลาดไหวพริบ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ถึงร้อยละ 54.7   

 พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ์สิรสวัสด์ิ (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ภูมิหลังของผู้บริหารหรือผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ในการท างาน 
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้น า วุฒิทางการศึกษา และเศรษฐานะ  

 ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย (2560) ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า นิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มีภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ความฉลาดทางอารมณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
รายได้ต่อเดือนของนิสิต ตัวแปรที่มีผลต่อภาวะผู้น าของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต โดยสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าของนิสิต ได้ร้อยละ 70.6 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   

 อรัญ มูลบุญ, คมศร เลาห์ประเสริฐ และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ด้านการจูงใจ ด้านการให้การสนับสนุน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในภาพรวมได้ร้อยละ 79.20  

 ธีรวุฒิ ศรีมังกร และบังอร โสฬส (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าแบบพัฒนา 
การสนับสนุนทางสังคมขององค์การและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยม 12 ประการ ของพนักงาน
องค์การเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า การสนับสนุนทางสังคมขององค์การ ทั้งโดยรวมและรายด้าน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตามค่านิยม 12 ประการ และภาวะผู้น าแบบพัฒนา 
ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสนับสนุนจากองค์การ 

2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
 Leban, W. & Zulauf, C. (2004) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเชื่อมโยงความสามารถ

ในการรับรู้ความฉลาดทางอารมณ์ และรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการโครงการ มีผลกระทบในทางบวกต่อประสิทธิภาพของโครงการ ความฉลาดทาง
อารมณ์ก่อให้เกิดรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการโครงการ และประสิทธิภาพของโครงการ 

 Birgit Schyns & Karin Sanders (2005) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การส ารวจความแตกต่าง
ระหว่างเพศในการรับรู้ความสามารถในการท างานของผู้น า (Exploring gender differences in leaders' 
occupational self-efficacy) ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับการรับรู้ความสามารถในการท างานของเพศหญิง แต่พบความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานของเพศชาย 
ไม่มีผลปฏิสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถในการท างานระหว่างเพศของผู้น ากับผู้ตาม ในขณะที่
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ความสามารถในการท างานของอาชีพ 
ได้รับการตรวจสอบส าหรับเพศชายและหญิง ผู้น าหญิงและผู้น าชายแตกต่างกันในความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ   

 John E. Barbuto JR & Mark E. Burbach (2006) ไดศ้ึกษาวิจัย เรื่อง ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง: การศึกษาภาคสนามของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง (The Emotional 
Intelligence of Transformational Leaders: A Field Study of Elected Officials) ผลการวิจัยพบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการรับรู้ตนเองและการประเมิน
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

 Downey, A, L., Papageorgiou, V. & Stough, C. (2006) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นผู้น า ความฉลาดทางอารมณ์ และการหยั่งรู้ในผู้จัดการหญิงอาวุโส ผลการวิจัย 

http://portal.lib.ku.ac.th:10338/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Schyns,+Birgit/$N?accountid=48250
http://portal.lib.ku.ac.th:10338/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Sanders,+Karin/$N?accountid=48250
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พบว่า ผู้จัดการหญิงที่แสดงพฤติกรรมการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มที่จะแสดงความฉลาดทาง
อารมณ์และการหยั่งรู้ สูงกว่าผู้จัดการหญิงที่มีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า การวัด
ความฉลาดทางอารมณ์ในสถานที่ท างาน เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าการวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยทั่วไป 

 Jennifer J. Young, Barbara Beauchamp, Susan Jackson-Dowd & Karen 
Dunnagan (2010) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้น ากับบทบาททางเพศท่ามกลาง
ผู้จัดการหญิงในสหรัฐอเมริกา (A Comparison Of Leadership Styles And Gender Role Among 
Female Managers In The United States) ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัดการหญิงในสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้จัดการชาย   

 Esther Lopez-Zafra, Rocio Garcia-Retamero & M. Pilar Berrios Martos 
(2012) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าในการปรับตัวและความฉลาดทางอารมณ์
จากวิถีทางเพศ (The Relationship Between Transformational Leadership and Emotional 
Intelligence From a Gendered Approach) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวสเปน
เพศหญิงมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพศชาย ความฉลาดทางอารมณ์และเพศมีความสัมพันธ์
กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

 Hassan Reza Zeinabadi (2013) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมของภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบครูใหญ่เพศชายและหญิงของโรงเรียน
ป ระถมศึ กษ าใน อิ ห ร่ าน  (Social exchange outcomes of transformational leadership: 
Comparing male and female principals of public primary schools in Iran) ผลการวิจัยพบว่า 
มีความแตกต่างในองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระหว่างครูใหญ่เพศหญิงกับเพศชาย   

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านายภาวะผู้น า ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือนของนิสิต วุฒิทางการศึกษา เศรษฐานะ ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร 
การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ ความผูกพันต่อองค์การ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เชาวน์อารมณ์ วัฒนธรรม
องค์การที่เน้นจริยธรรม สถานการณ์และบรรยากาศองค์การทางจริยธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด ความรู้เชิงลึก การจัดส่วนระบบขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร  
การจัดส่วนปฏิบัติการขององค์กร ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านภาวะผู้น าและการมอบอ านาจ การมีส่วนร่วม  
สถานภาพและบทบาทสตรี ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์  การสื่อสาร  
ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการข้อมูล การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการกระท าอย่างตั้งใจเพื่อการพัฒนาตนเอง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ความสามารถในการปรับตัว ความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะของพฤติกรรมภาวะผู้น า
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ตามสภาพจริง และภาวะผู้น าตามความคาดหวัง การตัดสินใจ กิจกรรมพัฒนานิสิต ความฉลาดไหวพริบ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้น า ความฉลาดทางอารมณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต  ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา การรับรู้ตนเอง และการประเมินการรับรู้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ การรับรู้ความสามารถในการท างาน และความฉลาดทางอารมณ์  

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยได้จ าแนกตัวแปรอิสระออกเป็น ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และปัจจัยตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) ดังนี้ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา ปัจจัยตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
ประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทางสังคม 
ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดังแสดงในภาพที่ 2.7  

 

2.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
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              ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย, โดย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, 2560. 
   

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตคร ู
- ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
- ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
- ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
- ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
- ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
- ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

ปัจจัยสถานการณ ์
- ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
- ด้านการสนับสนุนทางสังคม  

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อายุ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- สาขา 

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ ์
- ด้านการตัดสินใจ 
- ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
3.1.1 ประชำกร 
 ประชากร คือ นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 203 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 70 คน เพศหญิง จ านวน 133 คน 
(งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร,์ 2560) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 171 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 47 คน เพศหญิง จ านวน 
124 คน โดยค านวณจากสูตรของ Yamane ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 

 จากสูตร   

 
135

05.02031

203

1
22








Ne

N
n  

 
เมื่อ N = จ านวนของประชากรรวมทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา 
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าให้เท่ากับ 0.05 
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ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ จ านวน 171 ชุด เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น (probability sampling) โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูม ิ(stratified random sampling) จ าแนกตามสาขาและเพศ ดังแสดงในตาราง 3.1 

 

 
 
ตาราง 3.1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

 
สำขำ ชั้นป ี

จ ำนวน 
ประชำกร รวม 

จ ำนวน 
กลุ่มตัวอย่ำง รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
พลศึกษาและสุขศึกษา 4 46 24 70 26 16 42 

คณิตศาสตร์ศกึษา 4 7 31 38 7 30 37 
ภาษาอังกฤษศึกษา 4 8 33 41 7 33 40 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 9 45 54 7 45 52 

รวม  70 133 203 47 124 171 

หมายเหตุ.  จาก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, โดย งานบริการการศึกษา, 2560, สืบค้นจาก 
http://edu.kps.ku.ac.th/km/1_3.pdf. 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที ่ 2 ภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของน ิส ิตคร ูสาขาพลศ ึกษาและส ุขศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 32 ข้อ โดยประยุกต์มาจากแบบวัดภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ 
ฉบับ 5X ส าหรับผู้ประเมิน (Mutifactor Leadership Questionnaire Form 5X- Rater : MLQ) 
ของ Bass & Avolio (1995) ได้แก่ 

 

http://edu.kps.ku.ac.th/km/1_3.pdf
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 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    จ านวน 8 ข้อ  
 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ     จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา     จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  จ านวน 8 ข้อ  
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 

scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
ผู้วิจัยก าหนดน้ าหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับมากที่สุด  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5 
 ระดับมาก  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 4 
 ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
 ระดับน้อย  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
 ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 1  

ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Best, 
1981, p. 179) ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง นิสิตมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง นิสิตมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง นิสิตมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง นิสิตมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง นิสิตมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์    จ านวน 16 ข้อ ได้แก่ 

 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต   จ านวน 8 ข้อ  
 ด้านการสนับสนุนทางสังคม    จ านวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัจจัยจิตลักษณะเดิม    จ านวน 16 ข้อ ได้แก ่
 ด้านความฉลาดทางอารมณ์    จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง   จ านวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 5 เกี่ยวกับปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ ์ จ านวน 16 ข้อ ได้แก ่
 ด้านการตัดสินใจ    จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์    จ านวน 8 ข้อ 
แบบสอบถามตอนที่ 3, 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแบบของลิเคิร์ท 

(Likert’s scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
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ผู้วิจัยก าหนดน้ าหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี ้
 ระดับมากที่สุด  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5 
 ระดับมาก  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 4 
 ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
 ระดับน้อย  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
 ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 1  

ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย 
(Best, 1981, p. 179) ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง  นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์/ 
  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม/ปัจจัยจิตลักษณะตาม 
  สถานการณ์อยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง  นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์/ 
  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม/ปัจจัยจิตลักษณะตาม 
  สถานการณ์อยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง  นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์/ 
  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม/ปัจจัยจิตลักษณะตาม 
  สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง  นิสิตมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์/ 
  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม/ปัจจัยจิตลักษณะตาม 
  สถานการณ์อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง  นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสถานการณ์/ 
  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม/ปัจจัยจิตลักษณะตาม 
  สถานการณ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.2.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ เพื่อสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
สามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 
 1)  ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู เพื่อน าทฤษฏีและแนวคิด มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2)  สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา  
 3)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (validity) โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
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 6)  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 7)  น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที ่ผู ้เชี ่ยวชาญเสนอแนะ 
แล้วทดลองใช้ (try-out) กับกลุ ่มที ่ม ีล ักษณะใกล้เค ียงกับกลุ ่มตัวอย่างที ่จะศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่น (reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)  

3.2.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส าหรับการศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบหาค่า
ความเที่ยงตรง (validity) และความเช่ือมั่น (reliability) ดังนี ้
 1)  การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ดังนี ้
  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ มหานิยม ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  (3)  อาจารย์ ดร.สงบ อินทรมณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน ์ 

หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร 

 IOC =     
N

R  

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) 
 R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ โดยที่  ค่า +1 หมายถึง ข้อค าถาม

สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่
สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน 

 N หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถาม

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
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 2)  การหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (try-out) 
กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 35 คน และหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
และปัจจยัจิตลักษณะตามสถานการณ ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .951, .912, .936 และ .944 ตามล าดับ 
 3)  ไดจ้ัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลตอ่  
 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 

ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 171 ชุด โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี ้
1.  ติดต่อประสานงานกับภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และภาควิชาครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.  เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 1)  ผู้วิจัยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ก าหนดวัน เวลา เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2) ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม  

 3)  เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วน
ของค าตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติม และกล่าวขอบคุณ  

3.  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาท าการลงรหัส เพื่อน าไปประเมินผล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบความเรียบร้อย

สมบูรณ์ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค านวณค่าทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้  

1.  อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ และสาขา ใช้สถิติค่าความถี่ (frequency) 
และร้อยละ (percentage) ส าหรับตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้สถิติค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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2.  วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้าน
การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.  การตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวตามเงื่อนไขที่วางหลักเกณฑ์ไว้
ในข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ส าหรับตัวแปรเชิงปริมาณ และค่าสัมประสิทธิ์คราเมอร์สวี (Cramer’s V Coefficient) 
ส าหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ ส่วนค่า Tolerance และ VIF ใช้ตรวจสอบความสัมพันธพ์หุร่วมเชิงเส้น  

4.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัย
ได้แบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมายออกเป็น 7 ตอน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
สื่อสารที่ตรงกัน จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้ 
 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  

S.D.  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F–Distribution  
t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t–Distribution  
df  แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ  
SS แทน ผลรวมก าลังสองของข้อมูล 
MS แทน ความแปรปรวนของข้อมูล 
Z แทน  ค่าพยากรณ์ตัวแปรที่แทนค่าในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพ์หุคูณ  
R2  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การท านายพหุคูณ หรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพห ุ 
B แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
p-value  แทน  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านัยส าคัญทางสถิต ิ 
Tolerance  แทน  ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น  
VIF  แทน  ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น  
S.E.  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ ์
**  แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
X1 แทน เพศ 
X2 แทน อายุ 
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X3 แทน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
X4 แทน สาขา 
X5 แทน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
X6 แทน ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
X7 แทน ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
X8 แทน ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
X9 แทน ด้านการตัดสินใจ 
X10 แทน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
Y แทน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตคร ู

Y / แทน ค่าการพยากรณ์ตัวแปรที่แทนค่าในรูปคะแนนดิบ 
H0  แทน  สมมุติฐานหลัก  
H1  แทน  สมมุติฐานรอง  

 

4.2  การเสนอผลการวิจัย 
 ในการน าเสนอผลการวิจัย และการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัย
จิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครสูาขาวิชาการจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจดัการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

4.3  ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตาราง 4.1-4.2  
 
ตาราง 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (n = 171) ร้อยละ 
1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
47 
124 

 
27.5 
72.5 

2. อายุ 
           21 ปี 
           22 ปี 
           23 ปีขึ้นไป 

 
33 
116 
22 

 
19.3 
67.8 
12.9 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
          ต่ ากว่า 6,000 บาท 
          6,000–9,000 บาท 
          9,001 บาทขึ้นไป 

 
58 
74 
39 

 
33.9 
43.2 
22.9 

4. สาขา 
          พลศกึษาและสุขศึกษา 
          คณิตศาสตร์ศึกษา 
          ภาษาอังกฤษศึกษา 
          วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
42 
37 
40 
52 

 
24.6 
21.6 
23.4 
30.4 
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 จากตาราง 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 171 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  
 อายุ ส่วนใหญ่อายุ 22 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และอายุต่ ากว่า 21 ปี 
จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.3  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,000 - 9,000 บาท จ านวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา ต่ ากว่า 6,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และ 9,001 บาท
ขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9   
 สาขา ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  
รองลงมาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6 ภาษาอังกฤษศึกษา 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และคณิตศาสตร์ศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6   
 
ตาราง 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครู
 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์  S.D. Minimum Maximum 

1. อายุ            21.94 .581 21.00 24.00 

2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  7174.85 3048.91 2,000 20,000 

  
 จากตาราง 4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 171 คน พบว่า อายุเฉลี่ยประมาณ 21.94 ปี อายุต่ าสุด 21 ปี 
และอายุสูงสุด 24 ปี 
 นิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7174.85 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ าสุด 2,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 20,000 บาท 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังตาราง 4.3-4.7 
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 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
 
ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาสาขาวิชา
การจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
 

ด้านการมีอทิธพิลอย่างมีอุดมการณ ์
ระดับภาวะผู้น า 

 S.D. แปลผล 
1. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น 3.78 0.579 มาก 
2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลอื่น 3.57 0.630 มาก 
3. ความสามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว 3.57 0.675 มาก 
4. การสงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ิ 3.92 0.686 มาก 
5. การมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงในตนเอง 4.01 0.694 มาก 
6. การมีความเฉลียวฉลาด 3.52 0.635 มาก 
7. การเห็นคุณค่าในตนเอง 4.18 0.659 มาก 
8. ความแน่วแน่ในอุดมคติ 4.01 0.672 มาก 
ภาพรวม 3.82 0.388 มาก 

 
 จากตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.82, S.D. = 0.388) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (  = 4.18, S.D. = 0.659) รองลงมา การมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงในตนเอง 
(  = 4.01, S.D. = 0.694) และความแน่วแน่ในอุดมคติ (  = 4.01, S.D. = 0.672)  
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 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 
ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครสูาขาวิชา 
 การจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดับภาวะผู้น า 

 S.D. แปลผล 
1. การจูงใจบุคคลอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 3.67 0.630 มาก 
2. การอธิบายความหมายของงานต่อผู้ร่วมงาน 3.77 0.571 มาก 
3. การมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคคลอืน่ 3.57 0.758 มาก 
4. การกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม 3.69 0.720 มาก 
5. การน าเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 3.72 0.660 มาก 
6. ความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น 3.78 0.670 มาก 
7. ความต้ังใจที่จะบรรลุเป้าหมาย 4.16 0.686 มาก 
8. ความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 3.79 0.659 มาก 
ภาพรวม 3.77 0.435 มาก 

 
 จากตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.77, S.D. = 0.435) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก ความ
ตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย (  = 4.16, S.D. = 0.686) รองลงมา ความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต (  = 3.79, S.D. = 0.659) และความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น (  = 3.78, S.D. = 
0.670) ตามล าดับ 
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 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 
ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครสูาขาวิชา 
 การจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ระดับภาวะผู้น า 

 S.D. แปลผล 
1. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 3.79 0.583 มาก 
2. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ 3.81 0.632 มาก 
3. ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา 3.81 0.632 มาก 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 3.81 0.733 มาก 
5. การให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อตอ้งเผชิญกับปัญหา 4.05 0.653 มาก 
6. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล 3.86 0.622 มาก 
7. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย 3.56 0.632 มาก 
8. การสร้างความเช่ือมั่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงาน 3.78 0.643 มาก 
ภาพรวม 3.81 0.432 มาก 

 
 จากตาราง 4.5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  
= 3.81, S.D. = 0.432) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การให้ก าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา (  = 4.05, S.D. = 0.653) รองลงมา การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดและเหตุผล (  = 3.86, S.D. = 0.622) การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (  = 3.81, S.D. = 0.632) ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา (  = 3.81, S.D. = 0.632) และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(  = 3.81, S.D. = 0.733) ตามล าดับ  
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 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชา
 การจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

ด้านการค านึงถงึความเปน็ปัจเจกบุคคล 
ระดับภาวะผู้น า 

 S.D. แปลผล 
1. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญ 3.86 0.641 มาก 
2. ความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงาน 3.88 0.714 มาก 
3. การดูแลใส่ใจความต้องการของผู้ร่วมงาน 4.02 0.689 มาก 
4. การพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น 3.68 0.690 มาก 
5. การใหโ้อกาสผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 3.87 0.679 มาก 
6. การรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 4.32 0.656 มากที่สุด 
7. การมอบหมายงานเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ร่วมงาน 3.93 0.712 มาก 
8. การสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ 3.98 0.663 มาก 
ภาพรวม 3.94 0.462 มาก 

 
 จากตาราง 4.6 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.94, S.D. = 0.462) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.32, S.D. = 0.656) รองลงมา การดูแลใส่
ใจความต้องการของผู้ร่วมงาน  อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.689) และการสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานได้ก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.663) ตามล าดับ  
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 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา รายด้าน และภาพรวม 
 
ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครสูาขาวิชา 
 การจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 รายด้าน และภาพรวม 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตคร ู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ชั้นปีที่ 4 

ระดับภาวะผู้น า 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 3.82 0.388 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.77 0.435 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.81 0.432 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.94 0.462 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.361 มาก 

 
 จากตาราง 4.7 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 รายด้าน และภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.84, S.D. = 0.361) และหากพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับแรก ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.94, S.D. = 
0.462) รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (  = 3.82, S.D. = 0.388) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 
3.81, S.D. = 0.432) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 3.77, S.D. = 0.435) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้าน
การสนับสนุนทางสังคม  ดังตาราง 4.8-4.10 
 ด้านการมสี่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
 
ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
 

ด้านการมีส่วนรว่มในกิจกรรมนสิิต 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 4.05 0.761 มาก 
2. การให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของชมรมอยู่เสมอ 3.74 0.812 มาก 
3. การร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนิสิตอยู่เสมอ 3.55 0.861 มาก 
4. การติดต่อประสานงานต่างๆ ในกิจกรรม 3.43 0.861 มาก 
5. การเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในการวางแผนจัดกิจกรรม 4.16 0.751 มาก 
6. การจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยใชค้วามสามารถของตนเอง เพื่อให้งานส าเร็จ 3.79 0.758 มาก 
7. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี  4.11 0.718 มาก 
8. การเข้าร่วมกิจกรรมนอกพ้ืนที่อยู่เสมอ 3.54 0.888 มาก 
ภาพรวม 3.80 0.593 มาก 

 
 จากตาราง 4.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.80, 
S.D. = 0.593) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การเคารพต่อการตัดสินใจ
ของคนส่วนใหญ่ในการวางแผนจัดกิจกรรม (  = 4.16, S.D. = 0.751) รองลงมา การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วม
กิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี (  = 4.11, S.D. = 0.718) และการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
(  = 4.05, S.D. = 0.761) ตามล าดับ  
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 ด้านการสนับสนุนทางสังคม   
 
ตาราง 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด้านการสนับสนุนทางสังคม   
 

ด้านการสนับสนุนทางสังคม   
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. การให้ค าปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ 3.73 0.707 มาก 
2. การให้ก าลังใจเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ 3.97 0.739 มาก 
3. การให้ความรักความอบอุ่น 4.08 0.709 มาก 
4. การใหค้วามช่วยเหลือด้านเงินทองในยามที่จ าเป็น 3.85 0.821 มาก 
5. การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน 4.10 0.660 มาก 
6. การเตือนเมื่อกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 4.06 0.695 มาก 
7. การสนบัสนนุวัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4.05 0.653 มาก 
8. การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4.08 0.636 มาก 
ภาพรวม 3.99 0.519 มาก 

 
  จากตาราง 4.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการสนับสนุนทางสังคม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.99, 
S.D. = 0.519) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีเรื่องเดือดร้อน (  = 4.10, S.D. = 0.660) รองลงมา การให้ความรักความอบอุ่น (  = 4.08, S.D. = 
0.709) และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (  = 4.08, S.D. = 0.636)  
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 ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายด้าน และภาพรวม 
 
ตาราง 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์รายด้าน และภาพรวม 
 

ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครู 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในกจิกรรมนิสิต 3.80 0.593 มาก 
2. ด้านการสนับสนุนทางสังคม   3.99 0.519 มาก 
ภาพรวม 3.89 0.488 มาก 

 
 จากตาราง 4.10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
รายด้าน และภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, S.D. = 0.488) และหากพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนทางสังคม (  = 3.99, S.D. = 0.519) 
และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต (  = 3.80, S.D. = 0.593)  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเอง  ดงัตาราง 4.11-4.13 
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 ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
 
ตาราง 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ความตระหนักรู้ถึงอารมณค์วามรู้สึกของตนเอง 4.12 0.503 มาก 
2. ความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 3.94 0.625 มาก 
3. ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 4.01 0.603 มาก 
4. ความคล่องแคล่วในการตอบสนองต่อสถานการณโ์ดยไม่เสียจุดยืน 3.77 0.611 มาก 
5. ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 4.00 0.589 มาก 
6. ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น 3.66 0.668 มาก 
7. ความสามารถจัดการกับปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 3.67 0.675 มาก 
8. ความสามารถชักน าผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 3.69 0.678 มาก 
ภาพรวม 3.86 0.405 มาก 

 
 จากตาราง 4.11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  
= 3.86, S.D. = 0.405) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก ความตระหนักรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง (  = 4.12, S.D. = 0.503) รองลงมา ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง (  = 
4.01, S.D. = 0.603) และความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (  = 4.00, S.D. 
= 0.589) ตามล าดับ  
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 ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
 
ตาราง 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ความสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 4.00 0.594 มาก 
2. ความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา 4.13 0.668 มาก 
3. ความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ 3.85 0.647 มาก 
4. ความสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 3.84 0.604 มาก 
5. การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความสามารถตนเอง 3.98 0.690 มาก 
6. ความพยายามปฏิบัติงานที่ยากให้บรรลุผลส าเร็จ 4.08 0.675 มาก 
7. การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 3.95 0.684 มาก 
8. การวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 3.94 0.696 มาก 
ภาพรวม 3.97 0.476 มาก 

 
 จากตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.97, S.D. = 0.476) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก ความสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา (  = 4.13, S.D. = 0.668) รองลงมา ความพยายามปฏิบัติงานที่ยากให้
บรรลุผลส าเร็จ (  = 4.08, S.D. = 0.675) และความสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (  = 4.00, 
S.D. = 0.594) ตามล าดับ  
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 ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายด้าน และภาพรวม 
 
ตาราง 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์รายด้าน และภาพรวม 
 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครู 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านความฉลาดทางอารมณ ์ 3.86 0.405 มาก 
2. ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 3.97 0.476 มาก 
ภาพรวม 3.91 0.406 มาก 

 
 จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 4 รายด้าน และภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.406) และหากพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง (  = 3.97, S.D. = 0.476) และ
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (  = 3.86, S.D. = 0.405)  
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ดังตาราง 4.14-4.16 
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 ด้านการตัดสินใจ 
 
ตาราง 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณข์องนิสิตครู 
 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการตัดสินใจ 
 

ด้านการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. การตัดสินใจที่ถูกเสมอ 3.50 0.617 มาก 
2. ความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมาประกอบ 3.98 0.552 มาก 
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีในการแก้ปญัหา 3.94 0.516 มาก 
4. การคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3.85 0.610 มาก 
5. การตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์บังคับ 3.74 0.720 มาก 
6. การพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีก่อนที่จะท าอะไรลงไป 3.84 0.635 มาก 
7. ความเช่ือมั่นในการตัดสินใจของตนเอง 3.86 0.735 มาก 
8. การแสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ       4.07 0.677 มาก 
ภาพรวม 3.85 0.394 มาก 

 
 จากตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชา
การจัดการเรียนรู้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.85, S.D. = 0.394) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ล าดับแรก การแสดงออกต่อ
การตัดสินใจด้วยความจริงใจ (  = 4.07, S.D. = 0.677) รองลงมา ความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมา
ประกอบ (  = 3.98, S.D. = 0.552) และการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหา (  = 3.94, S.D. 
= 0.516) ตามล าดับ  
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 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
ตาราง 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตคร ู
 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ความพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 4.26 0.690 มากที่สุด 
2. ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จตามทีค่าดหวังไว้ 4.36 0.639 มากที่สุด 
3. ความพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 4.18 0.686 มาก 
4. ความพยายามท างานที่ยากให้ประสบความส าเร็จ 4.03 0.649 มาก 
5. ความอดทนในการท างานที่ยากล าบาก 4.00 0.623 มาก 
6. ความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง 4.04 0.567 มาก 
7. ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น 4.31 0.663 มากที่สุด 
8. ความภาคภูมิใจเวลาได้รับค าชมเชยจากผู้อื่น 4.33 0.613 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.19 0.454 มาก 

 
 จากตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชา
การจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.454) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก ความรู้สึกภาคภูมิใจ
เมื่อผลงานประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.36, S.D. = 0.639) 
รองลงมา ความภาคภูมิใจเวลาได้รับค าชมเชยจากผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.33, S.D. = 0.613) 
และความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.31, S.D. 
= 0.663) ตามล าดับ  
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 ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายด้าน และภาพรวม 
 
ตาราง 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตคร ู
 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายด้าน และภาพรวม 
 

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณข์องนิสิตคร ู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการตัดสินใจ 3.85 0.394 มาก 
2. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 4.19 0.454 มาก 
ภาพรวม 4.02 0.356 มาก 

 
 จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 รายด้าน และภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.356) และหากพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (  = 4.19, S.D. = 0.454) และด้าน
การตัดสินใจ (  = 3.85, S.D. = 0.394)  
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 สถิติที่ผู้วิจัยใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 8 ตัว ได้แก่ อาย ุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนความสัมพันธ์ตัวแปร
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เชิงคุณภาพ 2 ตัว  ได้แก่ เพศและสาขา กับตัวแปรเชิงปริมาณ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์คราเมอร์สวี (Cramer,s V 
Coefficient)  
 
ตาราง 4.17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะ
 ตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
 ของนิสิตครสูาขาวิชาการจัดการเรียนรู ้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5     X6      X7 X8  X9 X10    y 

X1 1.00            

X2 .129• 1.00           

X3 .439*• .027▪ 1.00          

X4 .442**• .163• .462**• 1.00         

X5 .633• .201▪ -.023▪ .413• 1.00        

X6 .521• .175▪ .117▪ .317• .305*▪  1.00       

X7 .654• .194▪ .095▪ .354• .585**▪ .347*▪ 1.00      

X8 .581• .084▪ -.163▪ .296• .494**▪ .324*▪ .508**▪ 1.00     

X9 .457• .288▪ .118▪ .329• .462**▪ .529**▪ .326*▪ .294▪ 1.00    

X10 .642• .144▪ -.041▪ .306• .432**▪ .413**▪ .358*▪ .766**▪ .277▪ 1.00   

y .468• .477**▪ .272▪ .558• .603**▪ .395**▪ .726**▪ .424**▪ .455**▪ .395**▪  1.00 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
เมื่อ ▪ = สถิตคิ่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

      • = สถิตคิ่าสัมประสิทธิค์ราเมอร์สวี (Creamer, s V coefficient) 

 
 จากตาราง 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์
ไม่เกิน .80 (Polit, 1996) แสดงว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวในงานวิจัยนี้ ไม่เกิดความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่าง
ปัจจัย (multicolinearity) จึงสามารถใช้ตัวแปรอิสระทุกตัว ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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สาขา ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 ส่วนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสาขา ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้าน
การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ และด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทิศทางเดียวกัน มีค่าเท่ากับ .468, .477, .272, 
.558, .603, .395, .726, .424, .455 และ .395 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (X7) 
มีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากที่สุด และรายได้ (X3) มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ปัจจัยสถานการณ์  ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์  และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งเป็นการน าตัวแปรเข้าไปพยากรณ์ในตัวแบบ (model) ทีละตัว 
 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สาขา ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านความฉลาดทางอารมณ์  
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังตาราง 4.18-4.19 
 การตรวจสอบความเหมาะสมตัวแบบของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัยทุกตัว ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สาขา 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการรับรู้
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ความสามารถตนเอง ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ได้ตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังตาราง 4.18 โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานทางสถิติ ดังนี ้
 HO : ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไม่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 H1 : ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
ตาราง 4.18 แสดงปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ส่งผลต่อภาวะ
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสติครสูาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 

Model df SS MS F p-value 
Regression 3 10.943 3.648 54.224* .000 
Residual 167 11.235 .067   
Total 170 22.178    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ค่า p-value 
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่า ตัวแบบของปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ 
ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ช้ันปีที่  4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การวิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้าน
การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเอง และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากค่าความเหมาะสมของ
ตัวแบบข้างต้น และค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) ที่มีค่ามากที่สุด 
 
ตาราง 4.19 แสดงการวิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมของปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะเดิม และปัจจัย
 จิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชา
 การจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

B S.E.  t p-value Tolerance VIF 

1. ค่าคงที่ (Constant) 
2. ด้ านความฉลาดทาง
อารมณ์ (X7) 
3. ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนิสิต (X5) 
4. ด้านการตัดสินใจ (X9) 

1.156 
.452 

 
.108 

 
.137 

.222 

.062 
 

.038 
 

.061 

- 

.508 
 

.177 
 

.150 

5.215* 
7.345* 

 
2.836* 

 
2.254* 

.000 

.000 
 

.005 
 

.026 

- 
.634 

 
.782 

 
.687 

- 
1.578 

 
1.279 

 
1.455 

R = .702, R2 = .493, Adj R2 = .484, F = 54.224, p-value = 0.00 

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมที่ใช้พยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการตัดสินใจ กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่า p-value เท่ากับ .000, .000, .005 
และ .026 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนิสิต และด้านการตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการตัดสินใจ มีค่า 
Tolerance เท่ากับ .634, .782 และ .687 ตามล าดับ ส่วนค่า VIF เท่ากับ 1.578, 1.279 และ 1.455 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการตัดสินใจ 
ทั้ง 3 ตัวไม่เกิดความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างปัจจัย (multicolinearity) เนื่องจากมีค่า Tolerance ไม่ต่ ากว่า .2 
และค่า VIF ไม่เกิน 4 (Polit, 1996) 
 จากตารางค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปคะแนนดิบ (B) มีค่า
เท่ากับ .452, .108 และ .137 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
(X7) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต (X5) และด้านการตัดสินใจ (X9) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร้อยละ 48.40 ดังสมการข้างล่าง 
 สมการพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้คะแนนดิบ 

 Y /= 1.156 + .452X7 + .108X5 + .137X9 

 สมการพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
 Z = .508 X7 + .177 X5 + .150 X9  

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 171 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 171 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อน ามาหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน สถิติสัมประสิทธิ์คราเมอร์สวี ค่า Tolerance ค่า VIF และสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 1)  นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 171 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน อายุ 22 ปีขึ้นไป จ านวน 116 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6,000 - 9,000 บาท จ านวน 74 คน ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 52 คน  
 2)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครสูาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ 
 3)  ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ช้ันปีที่  4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทางสังคม อยู่ใน
ระดับมาก 
 4)  ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง อยูใ่นระดับมาก 
 5)  ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก 
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 6)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X7) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต (X5) 
และด้านการตัดสินใจ (X9) 
 7)  ตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้คะแนนดิบ Y /= 1.156 + .452X7 + .108X5 + .137X9 คะแนน
มาตรฐาน Z = .508 X7 + .177 X5 + .150 X9 และสามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 48.40 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .702 
 

 5.2  อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
 1)  จากข้อค้นพบ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การท างาน มีการให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1991, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559, น. 252-255) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม  โดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดความตระหนักรู้ ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ 
จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า 4 I, s (Four I, s) คือ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น าเชิงบารมี (idealized influence or charisma leadership) การสร้าง
แรงบันดาลใจ (inspiration motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) และการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) สอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง คุณประทุม (2555) 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย (2560) พบว่า นิสิตสาขาวิชาเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีภาวะผู้น าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
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 2)  จากข้อค้นพบ ปัจจัยสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และด้านการสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีความเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนมาก
ในการวางแผนจัดกิจกรรม และมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน สอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ สุโกมล 
(2543, อ้างถึงใน จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย,์ 2557, น. 12-13) ที่กล่าวว่า ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมนิสิต 
คือ การท าให้นิสิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
มากขึ้น แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ House (1981, อ้างถึงใน จรัญ ผดุงนานนท์, 2553, น. 20) ที่กล่าวว่า 
การสนับสนุนด้านอารมณ์ (emotional support) เป็นการแสดงออกถึงการยกย่อง เห็นคุณค่า ความรัก ความ
ไว้วางใจ ความห่วงใย และการรับฟัง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ส่วนการสนับสนุนด้านทรัพยากร เป็นการ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การให้เงิน การให้แรงงาน การให้เวลา การช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ช่วยเหลือด้านสิ่งของและการให้บริการด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณกร พลพิชัย (2555) พบว่า นิสิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต และการสนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง งานวิจัยของณภัทร ทองมั่ง (2559) พบว่า ปัจจัยที่มีผลกับภาวะผู้น าของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพรพิชญา รัตนสิทธิ์, ประสงค์ ตันพิชัย และวรรณ ี
อึ้งสิทธิพูนพร (2559) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3)  จากข้อค้นพบ ปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง และมีความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา สอดคล้องกับแนวคิดความฉลาดทาง
อารมณ์ของ Goleman (2003, อ้างถึงใน ณภัทร ทองมั่ง, 2559, น. 50-55) ที่กล่าวว่า ผู้น าที่มีความสามารถ
ตระหนักรู้และควบคุมอารมณ์ตนเองได้สูง จะสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ดี พร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีวิธีการในการจัดการกับภาวะสับสนทางอารมณ์ ตลอดจน
ภาวะกดดันภายในตนได้ดี และแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองของตามพงษ์ วงษ์จันทร ์(2552, อ้างถึงใน 
จันทนา แสนสุข, 2557, น. 36-37) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองสูง มักจะเป็นคนที่มี
ความตั้งใจ มีความสนใจในการท างาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างานให้เสร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
มีความพยายามและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทร ทองมั่ง (2559) พบว่า 
นิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความฉลาด
ทางอารมณ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของนิมิตร มั่งมีทรัพย ์(2558) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีระดับการรับรู้ความสามารถตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
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 4)  จากข้อค้นพบ ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม ด้านการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีการแสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ 
และมีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์
คาดหวังตามความรู้สึกของตนของจินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2559, น. 11-57) ที่กล่าวว่า บุคคลจะใช้หลัก
พื้นฐานเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” เพื่อหาค่าคาดหวัง (expected value) ของทางเลือกในการตัดสินใจ 
หากได้ค่าเป็นบวกก็จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น แต่ถ้าค่าคาดหวังของทางเลือกนั้นมีค่าเป็นลบ ก็จะไม่เลือก
ทางเลือกนั้น หรือเลือกทางเลือกที่มีค่าบวกสูงกว่าทางเลือกอื่น  และทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 
McClelland (จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์, 2559, น. 30) ที่กล่าวว่า ผู้ที่จะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ 
ต้องมีแรงจูงใจด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูง ความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้น
ความต้องการความส าเร็จเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554) พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีระดับการตัดสินใจโดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
งานวิจัยของณภัทร ทองมั่ง (2559) พบว่า นิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพรพิชญา 
รัตนสิทธิ์ (2559) พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีระดับการตัดสินใจ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 5)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
และด้านการตัดสินใจ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี ้
  ในประเด็น ด้านความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
ที่มีปัจจัยจิตลักษณะเดิม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้เกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น .452 หน่วย แสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ ์
อาทิ มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และมี
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จะส่งผลให้เกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของณภัทร ทองมั่ง (2559) 
ที่กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั้น เป็นเรื่องของการรับรู้และการจัดการตนเองรวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนอกจากจ าเป็นจะต้องมี
คุณลักษณะที่ดีแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คอยช้ีแนะให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leban & Zulauf (2004) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์
มีความสัมพั นธ์และมีอิทธิพลเชิ งบวกต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง งานวิจัยของ Downey, 
Papageorgiou, & Stough (2006) พบว่า ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สูง
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ตาม และงานวิจัยของธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553) พบว่า บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
จริยธรรมของนักศึกษา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญา
บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ในประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต พบว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 ที่มีปัจจัยสถานการณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้เกิด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น .108 หน่วย แสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต อาทิ มีการเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในการวางแผนจัดกิจกรรม 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี และมีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของณภัทร ทองมั่ง (2559) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต จะช่วยให้นิสิตนั้นได้ฝึกฝน
ทักษะทางสังคม ฝึกฝนที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่นิสิต จึงเป็น
สิ่งที่ช่วยให้นิสิตรู้จักที่จะท าความเข้าใจกับผู้อื่น มองเห็นปัญหาต่างๆ ในสังคม และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา
ที่พบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้น าจะต้องท าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิชญา รัตนสิทธิ์ (2559) พบว่า 
กิจกรรมพัฒนานิสิตส่งผลต่อลักษณะผู้น าของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และงานวิจัยของณภัทร ทองมั่ง (2559) พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ส่งผลต่อภาวะผู้น าของนิสิต
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
  ในประเด็น ด้านการตัดสินใจ พบว่า นิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ที่มีปัจจัย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ด้านการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้เกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
.147 หน่วย แสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มีการตัดสินใจ อาทิ มีการ
แสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ มีความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมาประกอบ และมีการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหา จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชา
การจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต (2559) ที่กล่าว
ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้น านั้น มีความสัมพันธ์กันและมีความส าคัญ
ยิ่งต่อทิศทางการบริหารงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริหารงานที่แสดงถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม แนวคิดของธัญวิทย์ ศรีจันทร์, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 
และปทีป เมธาคุณวุฒิ (2559) ที่กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จะต้องมีคุณลักษณะส าคัญประการ
หนึ่ง คือ ความกล้าตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิชญา รัตนสิทธิ์ (2559) พบว่า การตัดสินใจส่งผลต่อ
ลักษณะผู้น าของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1   ข้อเสนอแนะที่ได้จากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยนี้ พบว่า มีปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ความฉลาดทางอารมณ์ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต และการตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้ 
จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มากหรือน้อยนั้น ส่วนหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับ ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล พื้นฐานครอบครัว 
การอบรม สั่งสอน สภาพแวดล้อมรอบข้างของนิสิตครูแต่ละคน อาจจะมีมากหรือน้อยไม่เท่ากัน 
  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ คณะ/ภาควิชา/ กองกิจการนิสิต/ ชมรม เป็นต้น สามารถสร้างเสริมพัฒนาปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยน้ี 
ให้แก่นิสิตครสูาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 อย่างยั่งยืนได้ ดังต่อไปนี ้
  1)  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอนในระดับห้องเรียน โดยการบูรณาการสอดแทรก
กระบวนการฝึกฝน ทักษะ แง่คิด ประสบการณ์ เข้าไปในหลักสูตร รายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ 
หรือกิจกรรมนิสิตต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้แก่นิสิตครูเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนา
ปลูกฝังปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้ และสร้างเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2)  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารในระดับคณะ /ภาควิชา /กอง โดยการบูรณาการ
แผนพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนานิสิตร่วมกันเป็นประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาปลูกฝังปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้ 
และสร้างเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนที่จะจบการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน 
  3)  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารควรมีนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ช้ันปีที่ 4 ตลอดจนการก าหนดมาตรการต่างๆ 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาปลูกฝังปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้ และสร้างเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม แนวทางประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถกระท าได้ เช่น การเชิญผู้ใช้
บัณฑิตเข้าร่วมเสวนาเชิงนโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง แง่คิด และมีส่วนร่วม
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ในการก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1)   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาต่างๆ
ในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาการขาดคุณลักษณะภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูแต่ละมหาวิทยาลัย  
  2) ควรมีการเพิ่มตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
ที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ อาทิ ระดับชั้นปี บุคลิกภาพ ความผูกพันต่อองค์การ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการปรับตัว ความรับผิดชอบต่อสังคม ความฉลาดไหวพริบ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
การรับรู้ภาวะผู้น า และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า เป็นต้น 
  3)  การวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ดังนั้น เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 ในเชิงลึก 
ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการส ารวจ หรือใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก   
  4) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้
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ท่าน ตอบค าถามตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

2. นิสิตครู หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4         
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปีการศึกษา 2560 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ค าชี้แจง ท่านในฐานะนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ชั้นปีที่  4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่านคิดว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงส าหรับท่านอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
เมื่อพิจารณาแล้วโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับบุคคลอื่น      
2. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลอื่น      
3. มีความสามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรู้สึกเป็น
หนึ่งเดียว 

     

4. สงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ      
5. มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงในตนเอง      
6. มีความเฉลียวฉลาด      
7. เห็นคุณค่าในตนเอง      
8. มีความแน่วแน่ในอุดมคติ      
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
9. มีการจูงใจบุคคลอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน      
10. มีการอธิบายความหมายของงานต่อผู้ร่วมงาน      
11. มีการมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคคลอื่น      
12. มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม      
13. มีการน าเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน      
14. มีความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น      
15. มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย      
16. มีความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต      
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
17. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น      
18. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     

19. มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา      
20. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
21. มีการให้ก าลงัใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหา      
22. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล      
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ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

23. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
สิ่งท้าทาย 

     

24. มีการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงาน      
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
25. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ
มีความส าคัญ 

     

26. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงาน      
27. มีการดูแลเอาใจใส่ความต้องการของผู้ร่วมงาน      
28. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น      
29. มีการใหโ้อกาสผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ      
30. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน      
31. มีการมอบหมายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ผู้ร่วมงาน 

     

32. มีการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ก้าวหน้าในงานที่
รับผิดชอบ 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยสถานการณ ์ องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนสิิต
และด้านการสนับสนุนทางสังคม  
ค าชี้ แจง ท่ านในฐานะนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ชั้ นปีที่  4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่านคิดว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงส าหรับท่านอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
เมื่อพิจารณาแล้วโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจัยสถานการณ ์
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
1. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น      
2. มีการให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของชมรม   
อยู่เสมอ 

     

3. มีการร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนิสิต   
อยู่เสมอ 

     

4. มีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานต่างๆ ในกิจกรรม      
5. มีความเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนมากใน      
การวางแผนด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

6. มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ความสามารถของ
ตนเอง เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

     

7. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี       
8. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่อยู่เสมอ      
9. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ค าปรึกษาหารือใน
เรื่องต่างๆ 

     

ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
10. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ก าลังใจเมื่อมีเรื่อง
ไม่สบายใจ 

     

11. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความรักความอบอุ่น      
12. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทองในยามที่จ าเป็น 

     

13. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความช่วยเหลือเมื่อ 
มีเรื่องเดือดร้อน 

     

14. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักเตือนเมื่อกระท าในสิ่งที่
ไม่เหมาะสม 

     

15. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

16. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

 
ตอนที่ 4 ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตลักษณะเดิม องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และ
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ค าชี้ แจง ท่ านในฐานะนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ชั้ นปีที่  4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่านคิดว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงส าหรับท่านอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
เมื่อพิจารณาแล้วโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
1. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง      
2. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น      
3. มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง      
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ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4. มีความคล่องแคล่วในการตอบสนองต่อสถานการณ์  
ที่หลากหลายโดยไม่เสียจุดยืนของตนเอง 

     

5. มีความสามารถปรับตั วให้ เข้ ากับสถานการณ์      
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ดี 

     

6. มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น      
7. มีความสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคล  

     

8. มีความสามารถชักน าผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้      
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง      
9. มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้      
10. มีความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา      
11. มีความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ      
12. มีความสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้      
13. มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับความสามารถของตนเอง 

     

14. มีความพยายามจะปฏิบัติงานที่ยากให้บรรลุผลส าเร็จ      
15. มีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน      
16. มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า      

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ
และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ค าชี้ แจง ท่ านในฐานะนิสิตครูสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ชั้ นปีที่  4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่านคิดว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงส าหรับท่านอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
เมื่อพิจารณาแล้วโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ด้านการตัดสินใจ 
1. มีการตัดสินใจที่ถูกเสมอ      
2. มีความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมาประกอบ      
3. มีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหา      
4. มีการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ      
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ข้อความ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5. มีการตัดสินใจอย่างรวดเรว็เมื่อสถานการณ์บังคับ      
6. มีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีก่อนที่จะท าอะไรลงไป      
7. มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง      
8. มีการแสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ            
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
9. มีความพยายามจะท างานที่ ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จ 

     

10. มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ 

     

11. มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ      
12. มีความพยายามท างานที่ยากให้ประสบความส าเร็จ      
13. มีความอดทนในการท างานที่ยากล าบาก      
14. มีความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง      
15. มีความรู้สึกภาคภูมิ ใจเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นที่
ยอมรับจากผู้อื่น 

     

16. มีความภาคภูมิใจเวลาได้รับค าชมเชยจากผู้อื่น      

 
* ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม* 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
เฉลี่ย 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลอื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3. มีความสามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4. สงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
5. มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงในตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
6. มีความเฉลียวฉลาด 1 1 1 1 ใช้ได้ 
7. เห็นคุณค่าในตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
8. มีความแน่วแน่ในอุดมคติ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
9. มีการจูงใจบุคคลอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
10. มีการอธิบายความหมายของงานต่อผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
11. มีการมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคคลอื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
12. มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม 1 1 1 1 ใช้ได้ 
13. มีการน าเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
14. มีความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
15. มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
16. มีความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
17. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
18. มีการกระตุ้นใหผู้้ร่วมงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
19. มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา 1 1 1 1 ใช้ได้ 
20. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
21. มีการให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 1 1 1 1 ใช้ได้ 
22. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล 1 1 1 1 ใช้ได้ 
23. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย 1 1 1 1 ใช้ได้ 
24. มีการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
25. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
26. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
27. มีการดูแลเอาใจใส่ความต้องการของผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
28. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น 1 1 1 1 ใช้ได้ 



160 
 

 
รายการ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
เฉลี่ย 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนท่ี 
3 

29. มีการให้โอกาสผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
30. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
31. มีการมอบหมายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
32. มีการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยสถานการณ ์
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
33. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
34. มีการให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของชมรมอยู่เสมอ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
35. มีการร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนิสิตอยู่เสมอ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
36. มีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานต่างๆ ในกิจกรรม 1 1 1 1 ใช้ได้ 
37. มีความเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนมาก ในการวางแผน
ด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

38. มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้
งานประสบความส าเร็จ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

39. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี  1 1 1 1 ใช้ได้ 
40. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่อยู่เสมอ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
41. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ค าปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
42. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ก าลังใจเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
43. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความรักความอบอุ่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
44. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองในยาม
ที่จ าเป็น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

45. บุคคล/กลุ่มบคุคลใกล้ชิดมักใหค้วามช่วยเหลือเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
46. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักเตือนเมื่อกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 1 1 1 1 ใช้ได้ 
47. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

48. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
ด้านความฉลาดทางอารมณ ์
49. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
50. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
51. มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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รายการ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
เฉลี่ย 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

52. มีความคล่องแคล่วในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่หลากหลาย 
โดยไม่เสียจุดยืนของตนเอง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

53. มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันได้ดี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

54. มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น 1 1 1 1 ใช้ได้ 
55. มีความสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

56. มีความสามารถชักน าผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
57. มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
58. มีความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา 1 1 1 1 ใช้ได้ 
59. มีความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
60. มีความสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
61. มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานทีส่อดคล้องกับความสามารถ 

ของตนเอง 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

62. มีความพยายามจะปฏิบัติงานที่ยากให้บรรลุผลส าเร็จ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
63. มีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
64. มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 

ด้านการตัดสินใจ 
65. มีการตัดสินใจที่ถูกเสมอ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
66. มีความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมาประกอบ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
67. มีการตัดสินใจเลือกแนวทางทีด่ีในการแกป้ัญหา 1 1 1 1 ใช้ได้ 
68. มีการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
69. มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์บังคับ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
70. มีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีก่อนที่จะท าอะไรลงไป 1 1 1 1 ใช้ได้ 
71. มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
72. มีการแสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ       1 1 1 1 ใช้ได้ 
73. มีความพยายามจะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
74. มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
75. มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
76. มีความพยายามท างานที่ยากให้ประสบความส าเร็จ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
77. มีความอดทนในการท างานที่ยากล าบาก 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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   คะแนนผู้เชี่ยวชาญ คา่ 
เฉลี่ย 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

78. มีความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง 1 1 1 1 ใช้ได้ 
79. มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
80. มีความภาคภูมิใจเวลาได้รับค าชมเชยจากผู้อื่น 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สบสันติ์ มหานิยม  
 ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศรีพรหม  
 ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
อาจารย์ ดร. สงบ อินทรมณี  
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาวะผู้น าการบริหารและการจัดการการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
ค่าความเชื่อมั่นรายข้อ (สัมประสิทธิ์แอลฟ่า) ของแบบสอบถาม 
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ตาราง ค่าความเชื่อมั่นรายขอ้ (สัมประสิทธิ์แอลฟา่) ของแบบสอบถาม 
 

 

รายการ 
ค่าความเชื่อมั่น
เมื่อตัดข้อค าถาม 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู .951 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น .979 
2. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลอื่น .979 
3. มีความสามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว .979 
4. สงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ .979 
5. มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงในตนเอง .979 
6. มีความเฉลียวฉลาด .979 
7. เห็นคุณค่าในตนเอง .979 
8. มีความแน่วแน่ในอุดมคติ .979 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
9. มีการจูงใจบุคคลอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน .979 
10. มีการอธิบายความหมายของงานต่อผู้ร่วมงาน .979 
11. มีการมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคคลอื่น .979 
12. มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม .979 
13. มีการน าเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน .979 
14. มีความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น .979 
15. มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย .979 
16. มีความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต .979 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
17. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น .979 
18. มีการกระตุ้นใหผู้้ร่วมงานคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ .979 
19. มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา .979 
20. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ .979 
21. มีการให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา .979 
22. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล .979 
23. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย .979 
24. มีการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงาน .979 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
25. มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญ .979 
26. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงาน .979 
27. มีการดูแลเอาใจใส่ความต้องการของผู้ร่วมงาน .979 
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28. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น .978 
29. มีการให้โอกาสผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ .979 
30. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน .979 
31. มีการมอบหมายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ร่วมงาน .979 
32. มีการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ .979 

ปัจจัยสถานการณ ์ .912 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต 
33. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น .979 
34. มีการให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของชมรมอยู่เสมอ .979 
35. มีการร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนิสิตอยู่เสมอ .979 
36. มีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานต่างๆ ในกิจกรรม .979 
37. มีความเคารพต่อการตัดสินใจของคนส่วนมาก ในการวางแผนด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น .979 
38. มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ความสามารถของตนเอง เพือ่ให้งานประสบความส าเร็จ .979 
39. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ เป็นอย่างดี  .979 
40. มีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่อยู่เสมอ .979 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
41. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ค าปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ .979 
42. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ก าลังใจเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ .979 
43. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความรักความอบอุ่น .979 
44. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองในยามที่จ าเป็น .979 
45. บุคคล/กลุ่มบคุคลใกล้ชิดมักใหค้วามช่วยเหลือเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน .979 
46. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักเตือนเมื่อกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม .979 
47. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ .979 
48. บุคคล/กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมักให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานอยู่เสมอ .979 

ปัจจัยจิตลักษณะเดิม .936 
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
49. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง .979 
50. มีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น .979 
51. มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง .979 
52. มีความคล่องแคล่วในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่หลาก หลายโดยไม่เสียจุดยืนของตนเอง .979 
53. มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ดี .979 
54. มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น .979 
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง 
55. มีความสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล  .979 
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56. มีความสามารถชักน าผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ .979 
57. มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ .979 
58. มีความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ทันเวลา .979 
59. มีความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ .979 
60. มีความสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ .979 
61. มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ สามารถของตนเอง .979 
62. มีความพยายามจะปฏิบัติงานที่ยากให้บรรลุผลส าเร็จ .979 
63. มีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน .979 
64. มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า .979 

ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ .944 
ด้านการตัดสินใจ 
65. มีการตัดสินใจที่ถูกเสมอ .979 
66. มีความสามารถตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลมาประกอบ .979 
67. มีการตัดสินใจเลือกแนวทางทีด่ีในการแกป้ัญหา .979 
68. มีการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ .979 
69. มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์บังคับ .979 
70. มีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีก่อนที่จะท าอะไรลงไป .979 
71. มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง .979 
72. มีการแสดงออกต่อการตัดสินใจด้วยความจริงใจ       .978 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
73. มีความพยายามจะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ .979 
74. มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว ้ .979 
75. มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ .978 
76. มีความพยายามท างานที่ยากให้ประสบความส าเร็จ .979 
77. มีความอดทนในการท างานที่ยากล าบาก .978 
78. มีความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง .979 
79. มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น .979 
80. มีความภาคภูมิใจเวลาได้รับค าชมเชยจากผู้อื่น .979 

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 35 คน ข้อค าถามจ านวน 80 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ เท่ากับ .979 
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