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The research aimed to study the leaderships of teacher students in Bachelor of 

Education Program (B.Ed. 5 years) of Srinakharinwirot University.  This research was 

completed by collecting data from asking questions and interviews.  The sample groups for 

questionning were teacher students in Bachelor of Education Program, the supervisors from 

the Faculty of Education and the supervisors of the teacher students in practice of 403, 278 

and 132 respectively.  The data analysed by percentage, mean and standard deviation with 

SPSS software.  The interviewing part were 2 groups of experts: 26 supervisors of the 

teacher students in practice and 26 supervisors of Srinakharinwirot University. The Content 

analysis was used to ordering the  leadership behaviours  from high to low.  

1. The teacher students in Bachelor of Education Program (B.Ed. 5 years) of  

The result of 

the study showed as follows: 

2. 
Srinakharinwirot University were at moderate level in all types of leadership. 

Most of 

of 

the teacher students in Bachelor of Education Program (B.Ed. 5 years)  

3. 
Srinakharinwirot University were spiritual leadership. 

The supervisors of the teacher students in practice and the supervisors from  

Srinakharinwirot University expected  the teacher students in Bachelor of Education 

Program (B.Ed. 5 years) of to be Combined all types of leadership behaviors

 

. 

 

 

 

 



   

ปรญิญานิพนธ ์

เรือ่ง 

ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ของ 

รภสัศา พมิพา 

ไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูร  

ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได ้

   

           ............................................................. ..................... คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

     (รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สนัตวิฒันกุล) 

         วนัที.่......เดอืน..................พ.ศ.2557 

 

คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์        คณะกรรมการสอบปากเปลา่ 

 

.....................................................ทีป่รกึษาหลกั        ………………………………………….ประธาน 

(อาจารย ์ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรตัน์)         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์   กลิน่กุหลาบ) 

 

………………………………….......ทีป่รกึษารว่ม        …………………………………………กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่)        (อาจารย ์ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรตัน์) 

 

                     …………………………………………กรรมการ 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่) 

 

             …………………………………………กรรมการ 

              (อาจารย ์ดร.บุญจนัทร ์สสีนัต)์ 

 

 

 

 

 

           



   

ประกาศคณูุปการ 

 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ยา่งดยีิง่จากท่าน อาจารย ์ดร .จารวุรรณ 

พลอยดวงรตัน์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ี่

ไดทุ่้มเททัง้แรงกายแรงใจอบรมสัง่สอน และกระตุน้เคีย่วเขญ็เพือ่คณุภาพของงานวจิยั ท่านผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร .ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พวงรตัน์ เกษ รแพทย ์และ 

อาจารย ์ดร.บุญจนัทร ์สสีนัต์  และอาจารย ์ดร .รณดิา เชยชุ่ม และอาจารย์ ดร.ราชนัย ์บุญธมิา และ 5

อาจารย ์เรอืเอก ดร .อภธิรี ์ทรง 3

 ขอกราบขอบพระ คุณอาจารยผ์ูส้อน คณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนใ หค้วามรู ้และขอกราบขอบ พระคณุท่าน

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน คณาจารย ์และนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ชัน้ปีที่ 5 ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัทีส่ละเวลาในการใหข้อ้มลูทีม่คีา่ ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้

ขอ้มลูในการสมัภาษณ์ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสถติวิจิยัทุกท่านทีใ่หค้าํแนะนําในการวเิคราะหข์อ้มลูจน

สาํเรจ็ดว้ยด ีนอกจากน้ีขอขอบคุณทุกกําลงัใจ และความช่วยเหลอื ในสว่นของทีป่รกึ ษาทางการ

ปฎบิตัใิหส้มบรูณ์จากนางสาวกษมาพร ทองเอือ้และครอบครวั และดว้ยการช่วยเหลอื การตดิต่อ

ประสานงานของนิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษารุน่ที ่22 ทุกท่าน 

บณัฑติย์ เป็นผูม้จีติเมตตากรณุาสละเวลาอนัมคีา่ยิง่ ของท่านในการ

ชีแ้นะปรบัปรงุแกไ้ข ตลอดจนท่านผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีก่รณุาไดเ้สยีสละเวลาอนัคา่ยิง่ของท่านให้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุเครือ่งมอืวจิยัจนไดเ้ครือ่ง มอืทีม่คีุณภาพสาํหรบัการวจิยัเพื่อใหเ้ป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่เพื่อความสมบรูณ์ของงานวจิยั 

 ขอขอบคุณสมาชกิในครอบครั วทุกคน คุณแมศ่ริวิรรณ คุณพ่อสมศกัดิ ์พมิพา และญาตพิี่

น้องของผูว้จิยัทุกคน ซึง่ ถอืไดว้า่ เป็นผูม้บีทบาทสาํคญัยิง่ในการสง่เสรมิสนบัสนุนในทุกเรือ่ง เริม่

ตัง้แต่เป็นผูจ้ดุประกายแนวคดิ ในการศกึษา  และใหก้ําลงัใจมาโดยตลอด คุณงามความดทีีเ่กดิจาก

ผลงานวจิยั ลว้นเกดิขึน้ ไดจ้ากทุกท่านทีไ่ดก้ลา่วนามมาในตอนตน้แลว้ ซึง่ผูว้จิยัตอ้งขอกราบ

ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 
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 5  รอ้ยละของลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  

   (กศ.บ.5 ปี) ตามคาดหวงัของผูร้ว่มผลติบณัฑตินิสติครู   63 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

  ในปจัจบุนัประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ (Association of South East Asian 

Nations ASEAN) กาํลงัเตรยีมพรอ้มต่อการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนในปีพทุธศกัราช 2558 ภายใต้

เงือ่นไข 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง ประชาคมเศ รษฐกจิอาเซยีน และ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน การเตรยีมการดา้นกาํลงัคนจงึเป็นนโยบายหลกัของชาติ

สมาชกิเพือ่ใหพ้รอ้มต่อการพฒันา การเปลีย่นแปลง และการแขง่ขนั บรบิทดงักลา่วจงึมผีลกระทบ

ต่อระบบการศกึษาของไทย โดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษาซึง่เป็นหน่วยทางการศกึษาทีผ่ลิ ต

กาํลงัคนสูส่าขาอาชพี (มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต.ิ, กองกลางมหาวทิยาลยั. 2555: 34) 

 ปจัจบุนัการทีจ่ะสรา้งและเตรยีมผลตินิสติใหม้คีุณภาพและมศีกัยภาพสงูไปแขง่ขนักบั

นานาประเทศตอ้งอาศยักระบวนการจดัการศกึษาใหเ้ขม้แขง็และมคีณุภาพและทีส่าํคญัยิง่กวา่นัน้ 

คอืการเตรยีมการและมกีระบวนการในการผลติครทูีม่คีณุภาพ เพือ่ใหไ้ดค้รทูีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรมและ

เป็นผูนํ้าในการสรา้งสรรค ์ซึง่ครจูะเป็นปจัจยัทีส่าํคญัสาํหรบัทุกสิง่ทุกอยา่งเกีย่วกบัการศกึษาเป็น

หวัใจและวญิญาณของระบบการศกึษาทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัวา่ระดบัคณุภาพการศกึษาจะดาํเ นินไปใน

ทศิทางใด แต่จากระบบการผลติและการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้มาศกึษานกัเรยีนเขา้มาศกึษาในระบบ

วชิาชพีครขูองไทยในปจัจบุนั ยงัไมม่สีญัญาณอนัชดัเจนวา่จะดาํเนินการไปอยา่งไร ถงึแมจ้ะมี

บทบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 กาํหนดไวใ้นมาตรา 52 ว่า “ให้

กระทรวงสง่เสรมิใหม้รีะบบกระบวนการผลติการพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาให้

มคีณุภาพ และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยการกาํกบัและประสานใหส้ถาบนั

ทีท่าํหน้าทีผ่ลติและพฒันาครคูณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม และมคีวาม

เขม้แข็ งในการเตรยีมบุคลากรใหม ่และพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง รฐัพงึจดัสรร

งบประมาณล ะจดัตัง้กองทุนพฒันาคร ูคณาจารย์  และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอ ” 

(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา., สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2555: 14) 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จงึกาํหนดใหส้ถาบนัอุดมศกึษาพฒันาคนไทยให้

มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา มรีะเบยีบวนิยั มจีติสาํนึกทีด่งีาม รูค้ณุคา่ความเป็น

ไทย พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดยหน่ึงในนโยบายดา้นการศกึษาหลกัทีจ่ะตอ้งเรง่

ดาํเนินการนัน่คอื การปฏริปูคร ูดว้ยการปฏริู ปการผลติครใูหม้คีณุภาพทดัเทยีมกบันานาชาต ิเน้น

ผลติครทูีม่คีวามรูแ้ละคณุธรรมเป็นสาํคญั (กระทรวงศกึษาธกิาร , สาํนกังาน คณะกรรมการ การ

อุดมศกึษา. 2555: 2)   
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 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการผลติครมูาอยา่ง

ยาวนาน ทัง้น้ีคณะศกึษาศาสต รไ์ดม้ปีณธิานในการผลติบณัฑติและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผู้ นําทาง

การศกึษา  โดยมคีวามรูป้ระดจุนกัปราชญ ์ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ , คณะศกึษาศาสตร์ . 

2555: 2) กลา่วคอืนิสติครขูองมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะตอ้งมภีาวะผูนํ้าเพือ่ใหบ้รรลตุาม

วตัถุประสงค ์ดว้ยเหตุน้ีนิสติ ครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ หลงัจากทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนวชิาชพีครจูะตอ้งมภีาวะผูนํ้า เพือ่เป็นผูนํ้าทางการศกึษาทีม่ ี

คุณภาพต่อไป   

 การผลตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใน

ปจัจบุนันัน้ ไดย้ดึตามหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ู(หลกัสตูรใหม ่พ .ศ. 2553) โดยมี

การจดัการศกึษาระบบทวภิาค และไดก้าํหนดให้ นิสติศกึษาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  หมวดวชิา

เฉพาะดา้น ซึง่องคป์ระกอบดว้ย วชิาชพีครแูละวชิาเอก และหมวดวชิาเลอืกเสร ีโดยนิสติชัน้ปีที ่ 5 

จะตอ้งผา่นการปฏบิตักิารเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี ทัง้น้ีมวีตัถุประสงคส์าํคญัเพือ่ผลติบณัฑติทีม่ ี

ความเป็นเลศิทางวชิาการและวชิาชพี เป็นผูนํ้าสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้นวใหม ่    

 หากแต่ในปจัจบุนั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบปญัหาการผลติ

นิสติครหูลกัสตูรการ ศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ในดา้นภาวะผูนํ้า ดงัผลการประเมนิของสาํนกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน ) ครัง้ที ่2 เมือ่ปีพุทธศกัราช 2554 

ตามตวับ่งชี ้สมศ .2 ดา้นคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิของบณัฑติ

ปรญิญาตรคีณะศกึษาศาสต ร ์มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ ทีร่ะบุวา่นิสติมผีลการประเมนิอยูใ่น

ระดบัพอใช้ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ , คณะศกึษาศาสตร์ . 2555: 18-20) และจากผลการ

ประเมนิตาม 9 องคป์ระกอบ ตามตวับ่งชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ตาราง ป.2 ข 

ผลการประเมนิตาม 9 องคป์ระกอบ ซึง่องคป์ระกอบทางดา้นคณุภาพดา้นที ่ 1.ปรชัญา ปณธิาน 

วตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการ นัน้อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้ (รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายใน ปีการศกึษา 2555, 2555: 22) เหลา่น้ีสะทอ้นใหเ้หน็วา่การผลติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีค รนิทรวโิรฒ จะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพของ

นิสติ รวมไปถงึการสรา้งภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ซึง่ถอืเป็น

วตัถุประสงคข์องคณะและมหาวทิยาลยั   

   จากปญัหาขา้งตน้จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีค่ณะศกึษาศาสตร ์และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลิ ต

นิสติคร ูหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) จะตอ้งวางแผนการดาํเนินงาน และหาแนวทางใน

การพฒันาภาวะผูนํ้าของนิสติทีเ่หมาะสมกบับรบิท และความคาดหวงัของผูท้ีเ่กีย่ วขอ้งกบัการผลติ

นิสติ ทัง้น้ี จากการศกึษาผูว้จิยั ยงัไมพ่บการศกึษาถงึภาวะผูนํ้าของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบั ณฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะผูนํ้านิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.

5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยทาํการศกึษากบันิสติชัน้ปีที่  5 ของปีการศกึษา 2556 ซึง่ได้

เรยีนตามหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ู(หลกัสตูรใหม ่พ .ศ. 2553) มาแลว้ อน่ึงผูว้จิยั

เชือ่วา่งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการหาลกัษณะของภาวะผูนํ้าของนิสติ และระดบัของภาวะผูนํ้า
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ของนิสติไดช้ดัเจนมากขึน้ ตลอดจนสามารถมสีว่นช่วยในการวางแผนพฒันาภาวะผูนํ้าของนิสติของ

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ใหผู้ท้ ีเ่ กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในการ

ผลตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และสถาบนัผลติ

ครรูะดบัอุดมศกึษาในบรบิทใกลเ้คยีงสามารถนําขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ด ้ไปใชเ้พือ่เป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนทางการศกึษา และนําไปปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจั ดการและการจดัการเรยีนการสอน

ทีจ่ะสามารถสรา้งภาวะผูนํ้าใหแ้ก่นิสติคร ูไดต้รงตามอตัลกัษณ์ เป้าหมายของมหาวทิยาลยั และ

ความคาดหวงัของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลตินิสติครอูยา่งแทจ้รงิ  

 

คาํถามการวิจยั            

 ผูว้จิยัตัง้คาํถามการวจิยัดงัน้ี 

  1. นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มี

ภาวะผูนํ้าประเภทใด 

  2. ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิของนิสติและภาวะผูนํ้าตามความคาดหวงัของผูร้ว่มผลติ

นิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
  การวจิยัมวีตัถุประสงคด์งัน้ี         

   1.  เพือ่ศกึษาลกัษณะของภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.       

5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   2.  เพื่อศกึษา ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิ ทรวโิรฒ  ตามสภาพจรงิและ ความคาดหวงัของผู้ รว่มผลติ บณัฑตินิสติครู

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   

ความสาํคญัของการวิจยั  

  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีผลการวจิยั จะมปีระโยชน์ต่อการบรหิารการศกึษาโดยเฉพาะดา้นการ

ผลตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดงัต่อไปน้ี 

   1.   ทําให้ทราบถึง ระดบัและ ลกัษณะ ของภาวะผู้นําของนิสิต ซึ่งจะนําไปสูก่ารวาง

แผนการดาํเนินงานการหาแนวทางในการพฒันาในดา้นการผลตินิสติไดต้รงตามเกณฑข์องหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

  2.   ทาํใหท้ราบถงึลกัษณะ ของภาวะผู้นําของนิสิต ครูหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตามความคาดหวงัและตามสภาพจรงิ อนัจะนําไปสู่

การวางแผนการดาํเนินงาน การหาแนวทางในการพฒันาในดา้นการ จดักจิกรรม ไดต้ร งตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

   ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา         

   ผูว้จิ ัยไดศ้กึษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงาน วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกบัแ นวคดิของ

มาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา และหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) หลกัสตูรใหม ่ปี

พ.ศ.2553 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาจากแนวคดิของ  (Gary Yukl, 2010) 

ซึง่เป็นแนวคดิทีมุ่ง่เน้นใหผู้ต้ามมภีาวะผูนํ้าเช่น แนวคดิภาวะผูนํ้าทีเ่ป็นเลศิและ สรา้งสรรค ์ภาวะ

ผูนํ้าแบบสร้ างสรรค ์หรอืภาวะผูนํ้าในตนเอง อกีทัง้ แนวคดิใหมท่ีมุ่ง่เ น้นภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรร ม 

ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ และภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ  (Gary Yukl, 2010) ซึง่

กาํหนดภาวะผูนํ้าแนวใหมโ่ดยอาศยัการสงัเคราะหแ์นวคดิจากนกัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศใน

ปจัจบุนั โดยแบ่งไดเ้ป็น 4 ภาวะผูนํ้าดงัน้ี 

   1.1 ภาวะผูนํ้าสรา้งสรรค ์1(Creative Leadership

   1.2 ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้

) 

(Servant Leadership)

   1.3 ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ (Spiritual Leadership) 

  

   1.4 ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ (1Authentic 

 ขอบเขตด้านประชากร 

Leadership) 

   การศกึษาครัง้น้ี จะศกึษาภาวะผูนํ้าจากตวันิสติโดยการเกบ็ขอ้มลูจากนิสติครู

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ดว้ยวธิสีาํรวจโดยสอบถาม

และเกบ็ขอ้มลูภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ และตาม ความคาดหวงั  โดยการสมัภาษณ์ผูร้ว่มผลติบณัฑติ

นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประกอบดว้ยกลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มครพูีเ่ลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน และกลุ่มของอาจารยนิ์เทศก ์

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  การวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

   1.  ภาวะผูนํ้า หมายถงึ  พฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงอทิธพิลเหนือพฤตกิรรมของกลุ่ม

บุคคลโดยใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ เพื่อดลใจใหก้ลุ่มบุคคลเหล่านัน้มี

พฤตกิรรมทีจ่ะทาํใหก้ารทาํงานประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนด 

   2.  ภาวะผูนํ้าสร้างสรรค์  (Creative Leadership) หมายถงึ ลกัษณะทางดา้น

พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการตัง้เป้าหมายความสาํเรจ็ทีช่ดัเจนในการทาํงานของผูนํ้า  ไม่

ยดึตดิในวธิกีารทาํงานและแกป้ญัหาแบบเดมิ และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ อนัเกดิ

จากการเรยีนรูส้ ิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ ตอ้งรูจ้กัการโน้ มน้าวผูอ้ื่นปฎบิตัติามตนเองโดยการสรา้งความมัน่ใจ

เพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการทาํงาน เกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์โดย

อาศยัการคดิไตรต่รองเพื่อคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้   
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  3.  ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้  (Servant Leadership)

  4.  ภาวะผูนํ้าทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Leadership) หมายถงึ ลกัษณะทางดา้น

พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ ผูนํ้าทีม่คีวามสามารถสรา้งวสิยัทศัน์และตั ้ งเป้าหมายในการ

ทาํงานรว่มกนัใหแ้ก่ผูอ้ื่นใหเ้กดิผลสาํเรจ็อยา่งชดัเจน มกีารโน้มน้าวใจใหผู้อ้ ื่นทาํตามเป้าหมายให้

สาํเรจ็ ดว้ยการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูอ้ื่น มคีวามมุง่มัน่และอดทนในการทาํตามเป้าหมายทีไ่ดว้าง

ไว ้โดยปฏบิตัจินสามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้แ ละการทีผู่นํ้ามคีวามมัน่คงในคาํพดู และ

การกระทาํ จนทาํใหผู้อ้ ื่นไวว้างใจได ้

 หมายถงึ ลกัษณะทาง ดา้น

พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ ความเชือ่มัน่ และยอมรบัความสามารถของผูอ้ื่น เปิดโอกาสให้

ผูอ้ื่นไดร้ว่มเป็นผูนํ้าในการทาํงาน  มกีารตัง้เป้าหมายในการทาํงานทีช่ดัเจน เพือ่ก่อใหเ้กดิ

ความสาํเรจ็ลลุว่งในการทาํงาน มกีารโน้มน้าวใหผู้อ้ ื่นทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ โด ยการทาํตน

ใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีเพือ่ทาํใหผู้อ้ ื่นเกดิความมัน่ใจในตนเองและมุง่บรรลเุป้าหมายสาํเรจ็รว่มกนั 

และผูนํ้าตอ้งสรา้งความศรทัธา และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น มคีวามมุง่มัน่

ตัง้ใจ มคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายรว่ มกนั ผูนํ้าตอ้งยดึมัน่หลกัใน

คณุธรรม จรยิธรรม ในการทาํงานโดยการสรา้งคา่นิยมทีด่งีาม และนําไปรบัใชก้บักจิกรรมต่างๆ  

  5.  ภาวะผูนํ้าตามสภาพจริง  ( 1Authentic 

  6.  นิสิตครหูลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ .บ.5 ปี)  หมายถงึ นิสติครทูี่ กาํลงั

ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 5 ประจาํปีการศกึษา 2556 และออกฝึกปฎบิตักิารสอนตามโรงเรยีนต่างๆทีท่าง

คณะของแต่ละคณะกําหนดให้  ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทัง้ 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะมนุษย์

ศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และพลศกึษ า ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 18 

สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาภาษาไทย  สาขาภาษาองักฤษ , สาขาสงัคมศกึษา , สาขาการประถมศกึษา , 

สาขาจติวทิยาการแนะแนว , สาขาเทคโนโลยสีือ่สารการศกึษา , ศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา – ทศันศลิป์, 

สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา- ดนตรศีกึษา– ดนตรไีทย, สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา-  ดนตรศีกึษา– 

ดนตรสีากล, สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา-  ดนตรศีกึษา– ศลิปะการแสดง , สาขาคณติศาสตร์  สาขา

วทิยาศาสตร์– ชวีวทิยา, สาขาวทิยาศาสตร์– เคม ีสาขาวทิยาศาสตร์– ฟิสกิส์, สาขาวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป, สาขาพละศกึษา, สาขาสขุศกึษา , สาขาพละศกึษา-  สขุศกึษา ทีเ่รยีนตามหลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ู(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) 

Leadership) หมายถงึ ลกัษณะทางดา้น

พฤตกิรรมของผูนํ้าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ การเขา้ใจตนเอง รูข้อ้บกพรอ่ง พรอ้มหาทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

เหล่านัน้ดว้ยตนเอง รูจ้กัที่ จะดงึเอาศกัยภาพของตนเองมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน จน ก่อใหเ้กดิ

ความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น  รวมไปถงึการสรา้งคา่นิยมทีด่งีาม การทีผู่นํ้ามกีารกาํหนดคา่นิยมที่

ประกอบดว้ยคณุธรรม จรยิธรรมทีด่ขีองตนเอง และนํามาใชใ้นการตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมต่างๆ 

และผูนํ้าตอ้งมคีวามมัน่คง และแน่วแน่ในการตดัสนิใจ และการกระทาํ ตลอดจนผลจากการตดัสนิใจ

ของผูนํ้านัน้ไวใ้จได ้สามารถคาดเดา และเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน และผูนํ้า ตามสภาพจรงินัน้ตอ้งมกีาร

สรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ 
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  7.  อาจารยนิ์เทศก์  หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการฝึกปฎบิตัิ

การสอนวชิาชพีครูแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื อาจารยนิ์เทศก์ วชิาเฉพาะ อาจารยนิ์เทศ ก์การศกึษา 

และอาจารยนิ์เทศกป์ระจาํโรงเรยีน  เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการให้ คาํแนะนํา สง่เสรมิ ประเมนิผล และ

พฒันานิสติปฎบิตักิารสอน ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในปีการศกึษา 2556  

  8.  ครพ่ีูเล้ียงนิสิ ตปฎิบติัการสอน  หมายถงึ ครปูระจาํการทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

โรงเรยีนใหท้าํหน้าทีค่รนิูเทศกนิ์สติฝึกปฎบิตักิารสอน ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ โรฒ ในปี

การศกึษา 2556 ใหแ้ก่นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

  9.  ผู้ร่วมผลิต บณัฑิตนิสิตคร ู หมายถงึ  ครพูีเ่ลีย้งนิสติ ปฎบิตักิารสอน ทีม่หีน้าที่

ดแูลและใหค้วามรูร้วมถงึเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ นิสติฝึกปฎบิตักิารสอนหลกัสตูรการ ศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ปี 5 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เขา้ไปทาํการปฎบิตักิารสอนตามระยะเวลาที่

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ู (หลกัสตูรใหม ่พ .ศ. 2553) กําหนดไว้  และอาจารย์

นิเทศก์ ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการฝึกปฎบิตักิารสอนวชิาชพีครู แบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภทคอื 

อาจารยนิ์เทศ ก์วชิาเฉพาะ อาจารยนิ์เทศ ก์การศกึษา และอาจารยนิ์เทศกป์ระจาํโรงเรยีน  เพือ่ทาํ

หน้าทีใ่นการใหค้าํแนะนํา สง่เสรมิ ประเมนิผล และพฒันา นิสติปฎบิตัิการสอน ของมหาวทิยาลยัศรี

นครนิทรวโิรฒ ในปีการศกึษา 2556 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในบทน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัการวจิยัเรือ่ง ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูร

การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัจงึคน้ควา้เป็นลาํดบัต่อไปน้ี 

 1. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  1.1 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 

  1.2 ระบบการจดัการศกึษา และการดาํเนินการของหลกัสตูร 

   1.3 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอน และการประเมนิผลหลกัสตูร 

 2. ภาวะผูนํ้า 

  2.1 ความหมายของภาวะผูนํ้า 

  2.2 ประเภทของภาวะผูนํ้า 

   2.2.1 ภาวะผูนํ้าดัง้เดมิ 

   2.2.2 ภาวะผูนํ้าแนวใหม ่ 

  2.3 แบบวดัภาวะผูนํ้า 

 3. การศกึษาความคาดหวงั 

 4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1. หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 1.1 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร  ( หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  หมวดวชิาชพีครู  หลกัสตูร

ใหม ่พ.ศ. 2553: 6-7 )   

   ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  

   ปรชัญา                                                                                                                                                                

    ครทูีม่คีวามรู้  คณุธรรม จรยิธรรมแหง่ความเป็นครอูยา่งแทจ้รงิสามารถ

ขบัเคลื่อนสงัคมไทยใหเ้ป็ นสงัคมทีเ่ขม้แขง็ และพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยธาํรงรกัษาภมูปิญัญาไทยให้

มัน่คงสบืไป 

   ความสาํคญั 

    ครมูบีทบาทสาํคญัใ นการพฒันาสงัคม กอบกูว้ ิ กฤต ผา่นการพฒันาคน ดว้ย

การสรา้งคน สรา้งความรู ้เพือ่ผลของพฒันาการทัง้ปวง ครทูัว่โลกมพีนัธกจิและภารกจิรว่มกนั ใน

การแกว้กิฤตโลกโดยการใหก้ารศกึษาทีด่ทีีส่ดุ เพือ่สรา้งคนด ีคนเก่ง คนมคีวามสขุทีเ่ป็นพลเมอืง

และพลโลก เพื่อพรอ้มเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและโลก    
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    วชิาชพีครเูป็นวชิาชัน้สงู หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติมุง่ผลติบณัฑติวชิ าชพีคร ู

ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ  มคีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ เพือ่ไปทาํหน้าทีใ่หค้วามรู ้สามารถ

จดัการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ตลอดจนใหก้ารอบรมบ่มนิสยั  ใหแ้ก่เยาวชนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนทัว่ประเทศ ใหบ้ณัฑติครเูป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการรว่มคดิ 

รว่มใจ รว่มทาํกบัคนในชุมชน ในสงัคม เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มในการหลอ่หลอมเยาวชนใหเ้กดิ

การเรยีนรูท้ีเ่ท่าเทยีมกนั อยา่งเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน เพือ่การดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสงัค ม

อยา่งมคีณุภาพ บณัฑติครจูงึเป็นบุคคลสาํคญัยิง่ ในการสรา้งคน สรา้งชาต ิโดยการพฒันา

การศกึษาและคณุภาพชวีติของเยาวชนของประเทศ หลกัสตูรน้ีจาํเป็นตอ้งสรา้งใหต้อบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและสงัคม สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการศกึษาชาต ิ   

   วตัถปุระสงค ์     

    เพื่อผลิ ตบณัฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ ทางวชิาการและวชิาชพี  เป็นผูนํ้าในการ

สรา้งสรรค ์การเรยีนรูแ้นวใหม ่มคีวามเป็นครแูละเป็นนกัวชิาการทีพ่รอ้มดว้ยคณุธรรม บณัฑติที่

สาํเรจ็การศกึษาจะมคีุณลกัษณะดงัน้ี  

      1) มคีวามรู ้ใฝรู่ค้ รอบคลมุทัง้ในศาสตรห์ลายสาขาและศาสตรส์าขาวชิา

เฉพาะ สามารถจดัการความรูใ้นเชงิสหวทิยาการอยา่งสรา้งสรรค ์โดยใชห้ลกัการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วาม รู ้และนวตักรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถใชภ้าษาเพือ่การสือ่สารใหเ้กดิ

ความรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ 

     2) มคีวามคดิรเิ ริม่และสรา้งสรรคใ์นการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีน การสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ตลอดจนมคีวามคดิรเิริ่ม  และสรา้งสรรค ์ในการ

ใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศเพือ่การจดัการศกึษา 

     3) มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี มคีวามเป็นผูนํ้าทาง

การศกึษา มีจติสาํนึกในการทาํงานเพือ่สงัคมอยา่งต่อเน่ือง สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นโดยใชห้ลกั

ประสานประโยชน์สว่นรวมตามวถิปีระชาธปิไตย เพือ่ขบัเคลือ่นและพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื ธาํรง

รกัษาไวซ้ึง่ภมูปิญัญาไทย       

 

 1.2 ระบบการจดัการศึกษา และการดาํเนินการของหลกัสตูร 

  1.2.1 ระบบการจดัการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร ์ไดก้ําหนดหลกัสตูรการศกึษาของ

บณัฑติไวด้งัน้ี (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ูหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553: 8-13)   

   ระบบ  

    จดัการศกึษาระบบทวภิาค ขอ้กาํหนดต่างๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบั ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  
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   การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  

    มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้น ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะ

กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

   1.2.2 การดาํเนินการหลกัสตูร   

   วนั - เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

- ภาคตน้  เดอืนมถุินายน-ตุลาคม    

- ภาคปลาย  เดอืนตุลาคม-มนีาคม      

- ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมนีาคม-มถุินายน     

 

   คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา        

    - เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

    -  ผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา และ /

หรอืเป็นไปตามขอ้ บงัคบัของมหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 

    

   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

    -  มแีรงจงูใจและความเขา้ใจในความเป็นคร ูคอ่นขา้งน้อย 

    -  มคีวามพรอ้มในดา้นความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดา้นวชิาการและวชิาชพีคร ู

คอ่นขา้งน้อย   

    -  มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดา้นภาษาและการสือ่สาร เทคโนโลยสีารสน เทศ 

คอ่นขา้งน้อย  

    

   กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  

    -   จดัโครงการปฐมนิเทศ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ ความเขา้ใจ และความพรอ้มใน

การเขา้เรยีนวชิาชพีคร ูมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ      

      -   จดัรายวชิาชพีครทูีเ่ป็นวชิาพื้ นฐานทีจ่าํเป็น เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มในดา้นความเป็นครแูก่นิสติเช่น จติสาํนึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู   

       -   จดักจิกรรมเพือ่ใหค้วามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดว้ยภาษาและการ

สือ่สาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ แก่นิสติ 

    -   จดักจิกรรมใหไ้ดคุ้น้เคยกบัสภาพปญัหาโรงเรยีนในทอ้ง ถิน่ต่างๆ เพื่อ

ขยายความคดิ ความเขา้ใจในปญัหาวชิาชพีคร ู  
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โครงสร้างหลกัสตูร          

   1. จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 160 หน่วยกติ  

     2. โครงสรา้งหลกัสตูร 

 

ตาราง 1 โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

โครงสรา้งหลกัสูตร จาํนวน 

หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาชพีทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 30 

2. หมวดวชิาเฉพาะดา้น/ ไมน้่อยกว่า 124 

       2.1 วชิาชพีคร ู ไมน้่อยกว่า 50 

              2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  ไมน้่อยกว่า 48 

                      2.1.1.1 รายวชิาชพีคร ู  ไมน้่อยกว่า 30 

                      2.1.1.2 รายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู       

ระหวา่งเรยีน  เรยีนปี 2,3,4 (วชิาละ 2 นก.) 

ไมน้่อยกว่า 6 

                      2.1.1.3 รายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ไมน้่อยกว่า 12 

              2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก ไมน้่อยกวา่ 2 

       2.2 วชิาเอก (เลอืกจดัตามความเหมาะสม) ไมน้่อยกว่า 74 

             2.2.1 วชิาเอกเดีย่ว ไมน้่อยกว่า  

                     2.2.1.1 วชิาเอกบงัคบั (รวมวธิสีอนวชิาเอก) ไมน้่อยกว่า  

                     2.2.1.2 วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า  

             2.2.1 วชิาเอก-โท   

                     2.2.2.1 วชิาเอก (รวมวธิสีอนวชิาเอก) ไมน้่อยกว่า  

                     2.2.2.2 วชิาโท (อาจจะรวมวธิสีอนวชิาโท) ไมน้่อยกว่า  

             2.2.3 วชิาเอกคู่   

                     2.2.3.1 วชิาเอก 1 (รวมวธิสีอนวชิาเอก 1) ไมน้่อยกว่า  

                     2.2.3.2 วชิาเอก 2 (รวมวธิสีอนวชิาเอก 2) ไมน้่อยกว่า  

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า 6 

รวม  160 
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 รายวิชาชีพคร ู                                          

    รหสัรายวชิา        

     ศษ   = วชิาชพีครทูางการศกึษา    

    ED     = Education 

    เลขตวัทีห่น่ึง = ชัน้ปีทีค่วรเรยีน     

     เลขตวัทีส่อง = กลุม่วชิาในหมวดวชิาชพีคร ู

 

     0     หมายถงึ   กลุ่มภาษาและเทคโนโลยสีาํหรบัคร ู  

     1     หมายถงึ   กลุ่มความเป็นคร ู    

     2     หมายถงึ   กลุม่การพฒันาหลกัสตูร    

     3     หมายถงึ    กลุม่การจดัการเรยีนรู ้    

     4     หมายถงึ   กลุม่จติวทิยาและการแนะแนวสาํหรบัคร ู 

     5     หมายถงึ   กลุม่การวดัและประเมนิผลการศกึษา   

     6     หมายถงึ   กลุม่การบรหิารการศกึษา และการจดัการชัน้เรยีน 

     7     หมายถงึ   กลุม่การวจิยัทางการศกึษา    

     8     หมายถงึ   กลุม่สือ่นวตักรรมละเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา

     9     หมายถงึ   กลุม่ประสบการณ์วชิาชพี    

   

   เลขตวัทีส่าม =  ลาํดบัวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา                                            

     ความหมายของจาํนวนหน่วยกติ  เช่น 3(3-0-6)    

     เลขตวัที ่1  หมายถงึ  จาํนวนหน่วยกติรวม    

     เลขตวัที ่2  หมายถงึ  จาํนวนชัว่โมงทฤษฎต่ีอสปัดาห ์  

     เลขตวัที ่3  หมายถงึ  จาํนวนชัว่โมงปฏบิตัต่ิอสปัดาห ์  

     เลขตวัที ่4  หมายถงึ  จาํนวนชัว่โมงศกึษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห ์

 

  1.3.3 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต  (หมวดที่  5 หลกัเกณฑใ์นการ

ประเมนิผลนิสติ หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ูหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553. หน้า 35) 

    1.3.3.1 กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน(เกรด) 

     1.3.3.1.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ นทรวโิรฒ วา่ดว้ย

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี    
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   1.3.3.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติ    

    1.3.3.2.1 กาํหนดระบบการวดัและประเมนิในระดบัรายวชิา และทบทวน

ระบบดว้ยคณะกรรมการ  

     1.3.3.2.2 อาจารยท์ีร่บัผดิชอบรายวชิาเดยีวกนั กาํหนดระบบและมาตรฐาน

การประเมนิผลรว่มกนัและใหส้อดคลอ้งกบัตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูร ทาํการทวนสอบโดยการ

ประชุมตดัสนิผลการเรยีนรว่มกนั 

     1.3.3.2.3 ประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหวา่งเรยีนและหลงั

เรยีน จากอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้กีย่วขอ้งในสถานศกึษาเครอืขา่ย 

     1.3.3.2.4 จดัการวดัประมวลความรู ้ความสามารถ และคุณลกัษณะของความ

เป็นครกู่อนจบการศกึษา 

     1.3.3.2.5 การประเมนิผลความพงึพอใจของผูร้ว่มผลติบณัฑติ    

     1.3.3.2.6 มกีารทบทวนระบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องนิสติใหส้อดคลอ้งกบั

การกาํหนดของมาตรฐานวชิาชพี 

    1.3.3.3 เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

      1.3.3.3.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

     1.3.3.3.2 เขา้รว่มกจิกรรมตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

     1.3.3.3.3 ผา่นการประเมนิมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีคร ู

   1.3.4 การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร  (หมวดที ่ 8 

การประเมนิและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร . หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพี

คร ูหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553. หน้า 40) 

    1.3.4.1 การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

     1.3.4.1.1 การประเมนิกลยทุธก์ารสอน 

      1.3.4.1.1.1 ประเมนิคณุภาพการเรยีนการสอนรายวชิา โดยนิสติที่

ลงทะเบยีนเรยีน 

      1.3.4.1.1.2 ประเมนิประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรยีนของนิสติ 

      1.3.4.1.1.3 ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการ

เรยีนการสอนของนิสติทัง้ใน และนอกชัน้เรยีน 

      1.3.4.1.1.4 ประเมนิจากผลงานของนิสติทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละ

รายวชิา 

      1.3.4.1.1.5 ประเมนิวธิกีารจดัการเรยีนรู ้โดยคณาจารยผ์ูส้อนในระดบั

รายวชิาและสาขาวชิา 
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      1.3.4.1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

       1.3.4.1.2.1 ประเมนิอาจาร ย์ผูเ้สนอในแต่ละรายวชิาโดยนิสติ  ตามแบบ

ประเมนิคณุภาพการเรยีนการสอน 

       1.3.4.1.2.2 รายงานผลการประเมนิทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อน

และผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุกลยทุธก์ารสอนของอาจารยต่์อไป 

      1.3.4.1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอา จารยใ์นการจดั

กจิกรรมเพือ่พฒันา/ปรบัปรงุทกัษะกลยทุธก์ารสอน 

    1.3.4.2 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 

      1.3.4.2.1 กําหนดใหม้คีณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร  ซึง่ประกอบไปดว้ย

คณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบนั 

     1.3.4.2.2 ประเมนิหลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา ซึง่ประกอบไป ดว้ยการ

ประเมนิการจดัการเรยีนการสอน การฝึกประสบการณ์วชิาชพี การประเมนิผลสมัฤทธิผ์ลของนิสติ 

และการประมวลความรูข้องนิสติก่อนจบ การประเมนิผลผลติ (Output) และประเมนิผลทีไ่ด ้

(Outcome) 

       1.3.4.2.3 ประเมนิความพงึพอใจของผูร้ว่มผลติบณัฑติ 

     1.3.4.2.4 จดัทาํการวจิยัเชงิประเมนิหลกัสตูร เพือ่นําผลไปใชใ้นการพฒันา

และปรบัปรงุหลกัสตูร   

    1.3.4.3  การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร  คณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพภายใน ดาํเนินการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี ้ (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที ่7 ขอ้ 7 

    1.3.4.4  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร และแผนกล

ยทุธก์ารสอน 

     1.3.4.5  จดัทาํรายงานการประเมนิหลกัสตูร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการในระดบั

ต่างๆ คณาจารยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง 

   1.3.4.6  จดัประชุม สมัมนา การวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 

โดยใชผ้ลการประเมนิเป็นฐานในการปรบัปรงุ 

    1.3.4.7  เชญิผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) มสีว่นรว่มในการใหข้อ้เสนอแนะเพือ่

การปรบัปรงุหลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 

     1.3.5 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  (หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ูหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553. หน้า 36)     

    1.3.5.1 การบรหิารหลกัสตูร 
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      1.3.5.1.1 จดัใหม้คีณะกรรม การบรหิารหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  ใน

ระดบัมหาวทิยาลยั เพือ่กาํกบัทศิทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการผลติ

คร ู

      1.3.5.1.2  จดัใหม้คีณะกรรมการจั ดการเรยีนการสอนหมวดวชิาชพีคร ู

เพื่อกํากบัดแูลคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของคณะและคณะรว่มผลติ  

      1.3.5.1.3  จดัใหม้อีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ทาํหน้าทีด่แูล รบัผดิชอบ

การบรหิารจดัการการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสตูรและมาตรฐานวชิาชพีคร ู  

      1.3.5.1.4  จดัใหม้อีาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา ทาํหน้าที ่จดัทาํ มคอ .3 

วางแผนการจดัการเรยีนการสอนรว่มกบัอาจารยผ์ูส้อน ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน และตดิตาม

ประเมนิผลรายวชิาทีร่บัผดิชอบเป็นไปอยา่งมคีณุภาพ 

     1.3.5.2 การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  

      1.3.5.2.1  การบรหิารงบประมาณ 

       คณะ/หลกัสตูรจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงนิรายได้

เพือ่จดัซือ้ตาํรา สือ่การเรยีนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดคุรภุณัฑค์อมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ

เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนและสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูด้้ วย

ตนเองของนกัศกึษา 

      1.3.5.2.2  ทรพัยากรการเรยีนรูท้ีม่อียูเ่ดมิ  

       ใชท้รพัยากรการเรยีนรู ้เช่น หนงัสอื ตาํรา สือ่การเรยีนรู ้เอกสาร 

อุปกรณ์การเรยีนการสอนรวมทัง้สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ตามสาขาวชิา คณะศกึษาศาสตรแ์ละ

คณะรว่มผลติ สาํนกัหอสมดุกลางสาํนั กสื่อและเทคโนโลย ีสาํนกัคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติ  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพีในเครอืขา่ย ตลอดจนแหลง่

เรยีนรูใ้นชุมชน 

      1.3.5.2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ  

       1.3.5.2.3.1 ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนสามารถเ สนอรายชือ่หนงัสอื 

สือ่ และตาํรา ไปยงัแหลง่คน้ควา้ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั 

       1.3.5.2.3.2 จดัสรรงบประมาณและสนบัสนุนการผลติเอกสาร ตาํรา 

และสือ่การเรยีนการสอน 

       1.3.5.2.3.3 จดัระบบการใชท้รพัยากรการเรยีนการสอน 

      1.3.5.2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร  

       1.3.5.2.4.1  ประเมนิความเพยีงพอจากผูส้อน ผูเ้รยีน และบุคลากรที่

เกีย่วขอ้ง 

       1.3.5.2.4.2 จดัระบบตดิตามการใชท้รพัยากร เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการ

ประเมนิ  
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      1.3.5.2.3. การบรหิารคณาจารย ์  

       1.3.5.2.3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่

              การคดัเลอืกอาจารยใ์หมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง

มหาวทิยาลยั โดยกาํหนดใหอ้าจารยใ์หมต่อ้งมคีณุวฒุทิีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

       1.3.5.2.3.2 การมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวงแผน การตดิตาม

และทบทวนหลกัสตูร  

             คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสู ตร และผูส้อนจะตอ้งปรบัปรงุรว่มกนั

ในการวางแผนจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลและใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมไวส้าํหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูร และไดบ้ณัฑติเ ป็นไปตามคุณลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค ์         

      1.3.5.2.3.3 คณาจารยท์ีส่อนบางเวลาและคณาจารยพ์เิศษ  

             ในกรณคีณะศกึษาศาสตรแ์ละคณะรว่มผลติมอีาจารยป์ระจาํไม่

เพยีงพอในการจดัการเรยีนการสอน ใหแ้ต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ โดยพจิารณาคณุวฒุ ิประสบการณ์ 

ความรูค้วามสามารถ ทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร     1.3.5.2.4 การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

       1.3.5.2.4.1 การกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

             ใหม้บุีคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ เพือ่ทาํหน้าทีป่ระสานการ

ดาํเนินงานของหลกัสตูรระหวา่งคณะศกึษาศาสตร ์คณะรว่มผลติ และโรงเรยีนในเครอืข่ ายฝึก

ประสบการณ์ โดยมคีณุวฒุไิมต่ํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี 

       1.3.5.2.4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 

             จดัใหม้กีารอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพือ่เพิม่ทกัษะความรูแ้ละ

ประสบการณ์การปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ อยา่งน้อยคนละ1-2 ครัง้ต่อปี  

     1.3.5.2.5 การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานิสติ  

       1.3.5.2.5.1 การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการ และอื่นๆ แก่นิสติ  

             1.3.5.2.5.1.1  มรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาดา้นวชิาการ เพือ่ทาํ

หน้าทีใ่หค้าํแนะนําและคาํปรกึษาในการลงทะเบยีน การเรยีน การรว่มกจิกรรม การปรบัตวั การ

พฒันาทกัษะชวีติ การปฏบิตัตินในระหวา่งการฝึกประสบการณ์วชิาชพีและอื่นๆ 

             1.3.5.2.5.1.2 มอีาจารยท์ีป่รกึษาประจาํโครงการในการทาํ

กจิกรรมของนิสติ 

       1.3.5.2.5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ 

             1.3.5.2.5.2.1 นิสติสามารถยืน่คาํรอ้งเพือ่ขออุทธรณ์ในกรณทีี่ มี

ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการสอบ ผลคะแนนและวธิกีารประเมนิผล 

                           1.3.5.2.5.2.2 จดัช่องทางรบัคาํรอ้งเพื่อการขออุทธรณ์นิสติ  
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                           1.3.5.2.5.2.3  จดัตัง้คณะกรรมการในการพจิารณาการอุทธรณ์

ของนิสติ 

      1.3.5.2.6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรอืความพงึพอใจ

ของผูร้ว่มผลติบณัฑติ       

      1.3.5.2.6.1 มกีารสาํรวจความพงึพอใจของ ผูร้ว่มผลติ บณัฑติ ทุกปี

เพื่อนําขอ้มลูไปปรบัปรงุหลกัสตูร  

       1.3.5.2.6.2 มกีารสาํรวจการไดง้านทาํของบณัฑติทุกปี 

       1.3.5.2.6.3  มกีารสาํรวจเพือ่ประ เมนิความตอ้งการของตลาดงาน 

สงัคม 

 

2. ภาวะผูนํ้า 

 ในสงัคมปจัจบุนัเราจะไดพ้บคาํกลา่วบ่อยมากวา่ ผูนํ้าทีไ่มด่ ีหรอืผูบ้รหิารทีไ่มม่ภีาวะผูนํ้า 

จะสง่ผลกระทบทางลบ เช่นทาํใหค้รอบครวัเกดิความแตกแยก ชุมชนลม่สลาย องคก์ารหรอืบรษิทั

ลม้ละลายหรอืขาดทุน หน่วยงานไมเ่จรญิกา้วหน้ าหรอืไมม่ผีลงาน ไมส่ารถแขง่ขนัได ้ผูต้าม

แตกแยกทะเลาะเบาะแวง้ อจิฉารษิยากนั หมดกําลงัใจ หมกแรงหมดไฟทาํงาน ไมไ่ดใ้ชค้วามสารถ

หรอืศกัยภาพ หรอืหากอยูใ่นระดบัประเทศ ผูนํ้าทีไ่มด่กีอ็าจจะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศ เช่น

ทาํใหป้ระเทศลม่สลาย เกดิสงคราม ประชาชนอดอยาก ลาํบาก ยากจน เป็นหน้ีสนิ ไมม่คีวามสขุ 

เกดิความขดัแยง้แตกแยก เกดิสงครามกลางเมอืง ทรพัยากรธรรมชาตถิูกทาํลาย เกดิการคอรร์ปัชัน่

ในทุกระดบั ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาหรอืวกิฤตต่ิางๆ  ได ้ไมว่่าจะเป็นปญัหาสงัคม เศรษฐกจิ 

การเมอืง สิง่แวดลอ้ม หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิดงันัน้ความสาํ คญัของผูนํ้าสรปุไดด้งัแนวคดิของ

ท่าน พระพรหมคณุาภรณ์ (พระธรรมปิฎก. 2553) ทีก่ล่าวว่าบุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ใน

ทุกระดบัของสงัคมคอืบุคคลทีเ่ป็นผูนํ้า และผูนํ้าเป็นผูท้ีม่คีวามสาํคญัของการอยูร่อดต่อสวสัดภิาพ

ของสงัคม ประเทศชาต ิรวมถงึโลกใบน้ีดว้ย 

 ช่วงเวลา กวา่ 10 ปีทีผ่า่นมา พบวา่ภาวะผูนํ้าเป็นประเดน็ทีม่กีารศกึษาและวจิยัจาํนวน

มาก ภาวะผูนํ้าไดร้บัความสนใจ มกีารกลา่วถงึ และถกเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวาง เหน็ไดจ้ากมี

สิง่พมิพ ์หนงัสอื ตาํรา บทความ ผลงานวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าทีม่ตีพีมิพจ์าํนวนมาก และมหีลกัสตูร

การฝึกอบรมพัฒนาภาวะผูนํ้าจาํนวนเพิม่มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั นอกจากนัน้ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

และในกลุม่ผูท้ีม่คีวามรูห้รอืนกัวชิาการ มคีวามพยายามอยา่งมากทีจ่ะศกึษาคน้ควา้หาแนวคดิ

ทฤษฎแีละขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะผูนํ้า วา่ทาํอยา่งไรจงึจะมภีาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่คนจาํนวนมาก

ตระหนั กวา่ภาวะผูนํ้าจะเป็นหนทางนําพาพวกเขาไปสูค่วามสาํเรจ็ องคก์ารจาํนวนมากมคีวาม

ตอ้งการพฒันาผูบ้รหิารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ภีาวะผูนํ้า เพราะเหน็ความสาํคญัวา่ ภาวะผูนํ้าของ

บุคคลในองคก์ารจะทาํใหอ้งคก์ารมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นกับรหิาร นกัธรุกจิ นกัวชิาการ และ

นกัวจิยัในหลายสาขาทีศ่กึษาเรือ่งภาวะผูนํ้าต่างยอมรบัวา่ ภาวะผูนํ้าของผูนํ้า ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา
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ในทุกระดบัและรวมถงึภาวะผูนํ้าของพนกังานหรอืผูต้าม ลว้นมคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของกลุม่ 

ขององคก์าร และการทาํงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ของกลุม่ใหบ้รรลเุป้าหมาย ซึง่ขอ้เทจ็จรงิแ ละองค์

ความรูเ้รือ่งภาวะผูนํ้าน้ี กย็งัคงเป็นทีต่อ้งการการคน้ควา้และยงัตอ้งศกึษาแนวคดิใหม่ๆ ต่อไป 

รวมถงึวจิยัเพือ่ใหไ้ดผ้ลการศกึษาและการพฒันาองคค์วามรู ้เพือ่การนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุต่อไป (รตัตกิรณ์ จงวศิาล. 2556: 7-8) 

 2.1 ความหมายของภาวะผูนํ้า 
   ความหมายของคาํวา่ ภาวะผูนํ้า ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Leadership” นัน้ ไดม้ี

ผูใ้หค้วามหมายไวใ้นลกัษณะต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  วาโร เพง็สวสัดิ ์ (2549: 19) ไดใ้หค้วามหมายของ ภาวะผู้ นําไวว้า่ หมายถงึ การใช้

อทิธพิลของบุคคลหรอืการใชต้ําแหน่งโดยการจงูใจใหบุ้คค ลหรอืกลุ่มปฏบิตัติามความคดิและความ

ตอ้งการของตนดว้ยความเตม็ใจ เพือ่ใหบ้รรลจุดุประสงคข์ององคก์ารเป็นสาํคญั 

   ธวชั บุณยมณ ี (2550 : 2) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้า วา่ หมายถงึ การกระทาํ

ระหว่างบุคคล  โดยบุคคลทีเ่ป็นผูนํ้าจะใชอ้ทิธพิล (Influence) หรอืการดลบนัดาลใจ (Inspiration) 

ใหบุ้คคลอื่นหรอืกลุม่กระทาํหรอืไมก่ระทาํบางสิง่บางอยา่ง  ตามเป้าหมายทีผู่นํ้ากลุม่หรอืองคก์าร

กําหนดไว ้  

   วเิชยีร วทิยอุดม (2550: 3) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้า หมายถงึ ลกัษณะสว่นตวั

ของบุคคลทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมออกมาเมือ่ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเป็นควา มสามารถทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งทีม่กีารทาํงานรว่มกนัหรอืรว่มอยูใ่นเหตุการณ์เดยีวกนั ในอนัทีจ่ะทาํใหก้จิกรรมของกลุม่

ดาํเนินไปสูเ่ป้าหมายและประสบความสาํเรจ็ ภาวะผูนํ้าจะมมีากมน้ีอยขึน้อยูก่บัประสบการณ์ และ

การฝึกฝนของแต่ละบุคคล  

    อนิทร กติตกิอ้ง (2550 : 7) ไดใ้หค้วามห มายของภาวะผูนํ้า วา่ หมายถงึ เป็น

กระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อบุคคลอื่นในการชกัจงูผูอ้ื่นใหร้ว่มกนัทาํงานดว้ยความเตม็ใจ และมคีวาม

กระตอืรอืรน้เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายรว่มกนัตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 

   ชยัชาญ น้อยนนั , ทว ีแยม้ด ีและลกูน้ํา มากลิน่ (2551: 12) ไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูนํ้าไวว้า่หมายถงึ ภาวะผูนํ้า คอื กระบวนการ การแสดงพฤตกิรรม การใชอ้ทิธพิลของผูนํ้าที่

ใชใ้นการโน้มน้าวชกันําใหบุ้คคลหรอืกลุม่บุคคลในองคก์ารปฏบิตัติามความตอ้งการไปสูเ่ป้าหมาย

ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  อรอุมา รุง่เรอืงวณชิยกุล (2552 : 8) ไดใ้หค้วามหมายของ ว่าภาวะผูนํ้า หมายถงึ  

ความสามารถของบุคคลในการควบคมุดแูล และโน้มน้าวใหผู้อ้ ื่นมคีวามเคารพเชือ่ถอื ศรทัธาดว้ย

ความเตม็ใจ และกระทาํตามในทางทีเ่หมาะสม 
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   ภารด ี อนนัตน์าว ี (2552 : 77 ) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าวา่  หมายถงึ

กระบวนการและสถานการณ์ทีบุ่คคลหน่ึงไดเ้ป็นทีย่ อมรบัใหเ้ป็นผูนํ้าในกลุ่มและมอีทิธพิลเหนือ

พฤตกิรรมของสมาชกิในกลุม่บุคคลนัน้ สมาชกิในกลุม่เชือ่วา่มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาต่างๆ  

ทีก่ลุม่เผชญิอยูไ่ด ้โดยอาศยัอาํนาจหน้าทีห่รอืการกระทาํของผูนํ้าในการชกัจงูหรอืชีนํ้าบุคคลอื่นให้

ปฏบิตังิานสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ 

   ศรดุา ชยัสวุรรณ (2552: 5) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าวา่ หมายถงึ บุคคลทีเ่ป็น

หวัใจสาํคญัขององคก์าร สามารถใชศ้าสตรแ์ละศลิป์เพือ่การบรหิารจดัการและการประสานงาน

ระหวา่งตนเอง คนในองคก์ารและการปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์รอยา่งมคีวามสขุ  

  สมคดิ บางโม (2552: 227) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าวา่ ภาวะผูนํ้าหมายถงึการ

ทีผู่นํ้าขององคก์ารใชอ้ทิธพิลต่างๆ เพือ่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารว่มมอืกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมาย

ขององคก์ารอทิธพิลดงักล่าวน้ีอาจเป็นไปทัง้ทางบวกและทางลบ หรอืทางใดทางหน่ึง 

  สนัต ิบุญภริมย ์ (2552: 230) ไดใ้หค้วามหมาย ของภาวะผูนํ้าวา่ ภาวะผูนํ้า หมายถงึ

ศลิปะของบุคคลคนหน่ึงทีโ่น้มน้าวใหบุ้คคลคนหน่ึงหรอืบุคคลหลายคนไดแ้สดงพฤตกิรรมของ

ตนเองตามทีผู่นํ้าประสงค ์ภายใตส้ถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเพือ่ใหบ้รรลไุปตามเป้าหมายของ

สว่นรวมหรอืของผูนํ้าไดอ้ยา่งไมม่เีงือ่นไข 

  ลเิคริท์ (Likert. 1967: 172) ใหค้วามหมายภาวะผูนํ้าวา่ หมายถงึกระบวนการซึง่ผูนํ้า

จะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัความคาดหวงั คา่นิยม และความสามารถในการพบปะตดิต่อเจรจาของ

บุคคลทีจ่ะตอ้งไปเกีย่วขอ้งดว้ย ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงาน ผูนํ้าจะตอ้ง

แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีจ่ะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเหน็วา่สนบัสนุนในความสามารถของพวกเขา 

  ฟิดเลอรแ์ละเชเมอร ์ (Fiedler; & Chemer. 1974: 4) ได้ใหค้วามหมายไวว้า่ ภาวะ

ผูนํ้าหมายถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชอ้ทิธพิลและอาํนาจ 

  นาฮาเวนดิท ์(Nahavandi. 2000: 6-7) ไดใ้หค้วามหมาย ของภาวะผูนํ้าวา่ หมายถงึ

ปรากฏการณ์แบบกลุม่ นัน่คอืไมม่ผีูนํ้าทีป่ราศจากผูต้าม ภาวะผูนํ้านัน้จะรวมถงึการมคีวามสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลทีม่อีทิธพิลต่ออกีคนหน่ึง หรอืการทีส่ามารถชกัจงูใจผูอ้ื่นไดน้ัน่เอง และมีเป้าหมาย

ของการดาํเนินงานโดยตร งและบทบาททีแ่สดงในกลุ่มและองคก์าร  รวมไปถงึการที่ ผูนํ้าจะอยูใ่น

ลาํดบับนสดุ บางกรณกีซ็บัซอ้นและบางครัง้กม็กีารยดืหยุน่ 

  คลูเตอร ์(Coulter. 2002: 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ภาวะผูนํ้าหมายถงึความสามารถ

ของบุคคลในการมองการณ์ไกล การปรบัเปลีย่นวธิกีารดาํเนินงาน การกาํหน ดกลยทุธ ์และการ

ทาํงานรว่มกบับุคคลอื่นในองคก์ารเพือ่นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงซึง่จะสรา้งความเจรญิเตบิโตและ

คุณค่าใหก้บัองคก์าร 

  ดราฟท ์ (Draft. 2005: 5) ไดใ้หค้วามหมาย ว่า ภาวะผูนํ้าหมายถงึความสมัพนัธท์ีม่ ี

อทิธพิลระหวา่งผูนํ้า (Leaders) และผูต้าม (Followers) ทีม่คีวามตัง้ใจต่อการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั

และการเปลีย่นแปลงนัน้สะทอ้นจดุมุง่หมายทีม่รีว่มกนัระหวา่งผูนํ้าและผูต้าม 
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  เชอรเ์มอรฮ์อรน์ , ฮนัท ์และออสบอรน์ (Shermerhorn, Hunt; & Osborn. 2008: 241) 

ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ภาวะผูนํ้า หมายถงึอทิธพิลระหว่างบุคคลทีจ่ะชกันําใหบุ้คค ลอื่นหรอืกลุ่มทาํ

ในสิง่ทีผู่นํ้าตอ้งการ 

  จากความหมายภาวะผูนํ้าทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ พอจะสรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้า หมายถงึ  

พฤตกิรรม ทีบุ่คคลแสดงอทิธพิลเหนือพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคล โดยใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ เพือ่ดลใจใหก้ลุม่บุคคลเหลา่นัน้มพีฤตกิรรมที่ จะทาํใหก้ารทาํงานประสบ

ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนด  

 2.2  ประเภทของภาวะผูนํ้า  

  การศกึษาทฤษฎผีูนํ้ามมีานานแลว้และจะมต่ีออยา่งไมส่ิน้สดุ ทฤษฎผีูนํ้าสว่นใหญ่ทีม่ ี

การศกึษาในช่วง 50 ปี ทีผ่่านมาจะเน้นการศกึษาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงโดยเฉพาะและจะให้

ความสาํคญัต่อ คุณลักษณะ พฤตกิรรม หรอืการใชอ้าํนาจของผูนํ้า ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากแนวคดิ

ของ (Gary Yukl, 2010) ทีก่ลา่วถงึภาวะผูนํ้าต่างๆ และไดศ้กึษางานวจิยัในสว่นของภาวะผูนํ้าที่

เกดิขึน้ไปพรอ้มๆ กบัววิฒันาการทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรข้ดีจาํกดั พรอ้มทัง้ผูว้จิยัไดท้าํการ

สงัเคราะหแ์นวคดิจากนกัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศในปจัจบุนั ของท่านอื่นๆ รว่มกบัการ ศกึษา

ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบต่างๆ จงึ ไดจ้ดัประเภทของภาวะผูนํ้า ตามกลุม่กระบวนทศัน์

หรอืตามกรอบแนวคดิ (Paradigm) ภาวะผูนํ้า และต่อองคก์ารทีต่่างกนั โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ดงัน้ี 

  2.2.1  ภาวะผูนํ้าแบบดัง้เดิม 

    ภาวะผูนํ้าแบบดัง่เดมินัน้ เป็นกลุม่ภาวะผูนํ้าทีเ่กดิจากกระบวนทศัน์ต่อผูนํ้าวา่

จะตอ้งนําพาองคก์ารมุง่สูเ้ป้าหมายหรอืการแสวงหาผลกําไร หรอืผลประโยชน์จากลกูคา้ โดยมี

มมุมองต่อองคก์ารวา่ผูบ้รหิารสงูสดุจะเป็นผูม้บีทบาทในการนําและควบคมุทศิทางการบรหิารจดัการ

ขององคก์ารและมทีศิทางการบรหิารจากลา่งขึน้บน จากผูต้ามสูผู่นํ้า ระดบัสงูขึน้ไป (สตเีฟ่น โควี่ . 

2548)   

    ดว้ยเหตุน้ีภาวะผูนํ้าแบบดัง่เดมิจงึหมายถงึ ภาวะผูนํ้าทีใ่หค้วามสาํคญักบับุคลกิภาพ 

ลกัษณะ พฤตกิรรม และการตดัสนิใจตามสถานการณ์ของผูนํ้า  และมุง่ศกึษาคุณสมบตัเิด่นของผูนํ้า

เป็นหลกั สอดคลอ้งกบั แนวคดิของแบส (รตัตกิรณ์ จงวศิาล. 2556: 188; อา้งองิจาก Bass. B.M.; 

& Bass. R.. 2008) ทีก่ลา่ววา่แนวคดิภาวะผูนํ้าแบบดัง่เดมินัน้เป็นทฤษฎทีีเ่น้นคณุลกัษณะสว่น

บุคคลของผูนํ้า โดยขึน้อยูก่บัคุณสมบตัเิด่นของผู้ นํา รวมถงึการผสมผสานระหวา่งคณุลกัษณะของ

ผูนํ้าและสถานการณ์  
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  2.2.2  ภาวะผูนํ้าแนวใหม่ 

    นกัวชิาการและนกัวจิยัทีพ่ยายามศกึษาและนําเสนอแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าแนว

ใหมอ่กีจาํนวนมากเช่น บางกลุม่เสนอเป็นแนวคดิหลงัทฤษฎภีาวะผูนํ้าเชงิบารมแีละภาวะผูนํ้าการ

เปลีย่นแปลงทีมุ่ง่เน้นการนําแนวคดิภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไปใชใ้นการเทยีบเคยีงและไปช่วย

เสรมิในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงในองคก์าร ในยคุทีม่กีารแขง่ขนักนัเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่ง

รวดเรว็ในสว่นต่างๆ ของโลกอยา่งดเุดอืด องคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนจาํเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้ง

องคก์ารหรอืยกเครือ่งองคก์ารเป็นการใหญ่ในการปรบัตวัเพือ่การอยูร่อด ตลอดจนกระบวนทศัน์ทีม่ ี

ต่อผูนํ้า และองคก์ารในปจัจบุนัเปลีย่นแปลงไปเป็นผูนํ้าจะตอ้งรบัฟงัและดาํเนินองคก์ารโดยผูต้าม

และผูร้บับรกิารนัน้มสีว่นสาํคญัในระดบัสงูต่อการตดัสนิใจ ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาดา้นจรยิธรร ม

ในการบรหิารองคก์ารซึง่เป็นปญัหาตกคา้งในปจัจบุนั (ยทุธนา ไชยจกููล . 2554: 75; อา้งองิจาก 

Storey. 2004: 30) จงึเกดิภาวะผูนํ้าแนวใหม ่ซึง่เป็นแนวคดิทีมุ่ง่เน้นใหผู้ต้ามมภีาวะผูนํ้าเช่น 

แนวคดิภาวะผูนํ้าทีเ่ป็นเลศิและสรา้งสรรค ์ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์หรอืภาวะผูนํ้า ในตนเอง และ

แนวคดิใหมท่ีมุ่ง่เน้นภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม  ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้ภาวะผูนํ้า แบบจติวญิญาณ และ

ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาจากแนวคดิของ (Gary Yukl. 2010) ทีก่าํหนดภาวะผูนํ้า

แนวใหมแ่ละพรอ้มทัง้ การสงัเคราะหแ์นวคดิจากนกัการศกึษาทัง้ในและต่างป ระเทศในปจัจบุนั โดย

แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

  2.2.2.1 ภาวะผูนํ้าแบบสร้างสรรค ์(Creative Leadership

    หน่วยงานต่างๆ จาํเป็นตอ้งอาศยัผูนํ้าทีก่า้วหน้าทนัสมยั  สรา้งสรรค์ ตามทนั

กบัการเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคมพรอ้มทัง้ผลกัดนัใหค้นอื่นๆ  ในสงัคมของตนเหน็พอ้ง  รว่มมอื

และทาํไปพรอ้มกนัได้ กจ็ะทาํให้หน่วยงานนัน้กา้วไปดว้ยดีโดยประกอบดว้ยคณุธรรมจรยิธรรมเป็น

สาํคญั  ทัง้น้ีความรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ นัน้ไมเ่หมอืนเดมิ เช่นเดยีวกบัเรือ่งของภาวะผูนํ้าที่

พดูถงึเรือ่ง คุณลกัษณะ พฤตกิรรม และสถานการณ์  แต่เมือ่สงัคมปจัจบุนัและ ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ใน

อนาคตปฏเิสธไมไ่ดว้่ายอ่มมี การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ชดัเจนคอืการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์  

สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น และไรท้ศิทาง โดยภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์เป็นอกีภาวะผูนํ้า

หน่ึงทีส่าํคญัในปจัจบุนั (กติตกิาญจน์ ปฎพินัธ.์ 2556: 34) 

) 

    2.2.2.1.1 ความหมาย  

    กติตกิาญจน์ ปฏพินัธ ์(2556: 7) ไดใ้หค้วามหมายของ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์

(creative leadership) หมายถงึ การแสดงออกของผูนํ้าทีต่อบสนองความตอ้งการของบุคลากร  ใน

ดา้นความสามารถในการนําความสรา้งสรรค ์และกระตุน้ใหเ้กดิความสรา้งสรรค ์

    มุง่เกษม (Mungkasem. 2001: 54) ไดใ้หค้วามหมายของ ความเป็นผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค ์คอื การทีบุ่คคลทีเ่ป็นผูนํ้าในองคก์รมคีวามสามารถในการชีนํ้าตนเองและผูอ้ื่นใหก้ลา้คดิ  

กลา้ตดัสนิใจและลงมอืทาํตามแผนทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งจรงิจงั  มคีวามคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา  มี

ความสามารถในการประสานพลงัสรา้งสรรคจ์ากสมาชกิได้  มมีมุมองเชงิบวก  ทีท่าํวกิฤตใหเ้ป็น  

โอกาส และมคีวามสามารถในการปรบัตวัอยา่งยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได ้  
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    พอลสั และฮอรธ์ (Palus; & Horth. 2002) ได้ใหค้วามเหน็วา่ของ ความเป็น

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  คอื การทีบุ่คคลทีเ่ป็ นผูนํ้าสามารถเผชญิกบัสถานการณ์ทีซ่บัซอ้นในปจัจบุนั  

รูจ้กัดงึศกัยภาพสว่นตนของทัง้ตนเองและสมาชกิในองคก์รหรอืชุมชน มาเป็นพลงักลุม่ในการจดัการ

สิง่ต่างๆ มกีารสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  รูจ้กัรเิริม่ความคดิทีผ่า่นการตรวจสอบ  และรูจ้กัการใช้ 

กระบวนการของการเรยีนรูเ้พือ่คน้หาความคดิใหม่ๆ   

     เรลนิ (Raelin. 2002: 65) ไดอ้ธบิายความหมายของความเป็นผูนํ้า  เชงิ

สรา้งสรรคไ์วว้า่  ความเป็นผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  คอืการทีบุ่คคลทีเ่ป็นผูนํ้าเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น  โดย

รูจ้กัแบ่งปนัอาํนาจของตนใหก้บัสมาชกิในองคก์รหรอืชุมชนอยา่งเตม็ใจ  

     สโทว ์และ เทมเพอเลย ์ (Stoll; & Temperley. 2009: 245) ไดใ้หค้วามหมาย

วา่ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  หมายถงึการมปีฏกิริยิาตอบสนองเชงิจนิตนาการโดยการคดิไตรต่รอง  

อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น ในสถานการณ์ต่างๆ และประเดน็ต่างๆ ทีท่า้ทาย (challenge) 

      สรปุไดว้า่ ภาวะผู้นําแบบสรา้งสรรค ์ 15(Creative Leadership

      ปจัจบุนันกัวชิาการศกึษาต่างกไ็ดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค์ 

) คอื การทีผู่นํ้า

ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปญัหาและดาํเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ พรอ้มทัง้รูจ้กักระตุน้

ความคดิสรา้งสรรคข์องผูอ้ื่น โดยเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตนเองและผูอ้ื่นทีจ่ะสามารถคดิสรา้งสรรค์

สิง่ใหม ่โดยอาศยัการเรยีนรูเ้น้ือหาความคดิใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  

(Creative Leadership

   2.2.2.1.2  แนวคิดของภาวะผูนํ้าแบบสร้างสรรค ์

) จงึไดพ้ยายามศกึษาคน้ควา้  ตัง้สมมตฐิาน  อธบิาย ตลอดจน

วเิคราะห ์วจิยัเกีย่วกบัเรือ่งของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ไวแ้ละใหค้วามหมายตามแนวคดิและทฤษฎี

ไวอ้ยา่งมากมาย 

    จากทีก่ลา่วมาในขา้งตน้นัน้เป็นการสงัเคราะหค์าํนิยามของนกัวชิาการ  และ

นกัการศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  สามารถจาํแนกไดเ้ป็นกลุม่ของผูใ้หค้าํนิยาม  ดงัที่

ผูว้จิยัได้ รวบรวมมากลา่วนําไวพ้อสงัเขป  และเพื่อใหม้องเหน็และเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้  ผูว้จิยัจงึไดนํ้าเสนอแนวคดิของนกัวชิาการทัง้ในและต่างประเท ศไว้

หลากหลาย ในการวจิยัครัง้น้ี จดุมุง่หมายสาํคญัในการศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ งเพื่อ

กาํหนดลกัษณะพฤตกิรรม  นิยามเชงิปฏบิตักิาร  และตวับ่งชีข้องตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา  ดงันัน้ใน

หวัขอ้น้ีผูว้จิยัจะศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากทศันะของนกัการศกึษาและ

นกัวชิาการจากแหลง่ต่างๆ เพื่อการสงัเคราะหเ์พื่อกําหนดเป็นลกัษณะพฤตกิรรม  ทีจ่ะใชใ้นการวจิยั

เพื่อจะนําไปสู่การศกึษา ลกัษณะพฤตกิรรม  และกาํหนดนิยามของ ลกัษณะพฤตกิรรม  เพือ่ใชใ้นการ

วจิยัต่อไป ดงัน้ี 
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    กรองทพิย์  นาควเิชตร  (2552: 25) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิ

สรา้งสรรค์ ไวว้า่ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคห์มายถงึความสามารถของผูนํ้าในการกระตุน้ให้ ผูร้ว่มงาน

รว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมายดงีาม ดว้ยการคดิหลายมติิ คดิบวก และการปฏบิตัใินวงกวา้ง

และเชงิลกึหลายมติจิากผูนํ้า 

    เคลลี่ (ยดุา รกัไทย; และสภุาวดี วทิยะประพนัธ์ . 2552; อา้งองิจาก Kelley. 

1998) เป็นนกัวชิาการพเิศษ  ณ Harvard Business School และเป็นทีป่รกึษาดา้นการบรหิาร

จดัการอาวโุสใหก้บั Stanford Research Institute ไดก้ลา่วถงึความสรา้งสรรคไ์วว้า่  เกีย่วกบัการ

รเิริม่สิง่ใหม่ๆ  อยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน ไดก้ล่าวว่าภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  ผูนํ้าจะตอ้งมคีวามทา้ทาย 

(challenge) เป็นการทา้ทายสถานการณ์ที่ เป็นอยูอ่ยา่งสรา้งสรรค์  และมจีนิตนาการ (imagination) 

เป็นการละทิง้แนวปฏบิตัเิดมิและแสวงหาแนวทางและวธิกีารใหม่ๆ  อยา่งสรา้งสรรค ์

    บาสเดอร ์(Basadur. 2008: 41) ปจัจบุนัเป็นศาสตราจารยด์า้นนวตักรรมและ

จติวทิยาองคก์าร  แห่ง McMaster University ไดส้รปุแนวคดิเกี่ ยวกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้น

บทความ ในหวัขอ้“Leading Others to think Innovatively together: Creative Leadership” สรปุ

แนวคดิและสาระสาํคญัไดว้า่  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  เป็นการนําบุคคลอื่น  (leading people) ผา่น

กระบวนการ (process) หรอืวธิกีาร (method) รว่มกนัเป็นการคน้หาปญัหาอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น  และ

การดาํเนินการแกป้ญัหาดว้ยแนวทางใหม่ๆ  (new solutions) เป็นกระบวนการทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใช้

ภาษาในการสือ่สารรว่มกนัระหวา่งบุคคลอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สามารถทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ว่า  รูจ้กักระบวนการเชงิสรา้งสรรคใ์นระดบัใ ด ในดา้นกระบวนการเชงิสรา้งสรรคจ์ะตอ้งมี

ทกัษะในการจดัการกบับุคคลอื่น  ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นลาํดบั  ขัน้ตอน จากกระบวนการเชงิสรา้งสรรค์  

การรูจ้กักระบวนการเชงิสรา้งสรรคจ์ะช่วยใหม้ตีน้แบบในการสรา้งภาวะผูนํ้าแบบใหมท่ีม่คีวาม

สมบรูณ์แบบยิง่ขึน้ได ้

    แฮรร์สิ (Harris. 2009: 26) กลา่วถงึเรือ่งเกีย่วกบัการประสานงาน (connecting) เป็น

การประสานงานหรอืกระตุน้ใหเ้กดิความสรา้งสรรค์  เป็นความสามารถในการประสานคนอื่น  ๆ ทีม่ ี

ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัและไมส่อดคลอ้งกนั  การทาํงานรว่มกนั  และการสรา้งแรงจงูใจ  นําไปสู่

แนวคดิทีส่นบัสนุนความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในเชงิสรา้งสรรค ์

    โคสท ์(Coste. 2009: 316) ผูอ้าํนวยการ Research of the American Creativity 

Associationไดเ้สนอแนวคดิและมติขิองภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่การปฏบิตัทิีมุ่ง่ไปสูก่ารพฒันา

องคก์รเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความชือ่ “Creative Leadership & women” ซึง่ประกอบไปดว้ย มคีวามทา้

ทายและการมสีว่นรว่ม (challenge and participle) ความมอีสิระ (freedom) มคีวามไวว้างใจ/การเปิดเผย 

(trust/openness) การใหเ้วลาสาํหรบัการคดิ (idea time) ความสนุกสนาน/มอีารมณ์ขนั(playfulness/humor) 

การลดความขดัแยง้  (conflict) การสง่เสรมิความคดิเหน็  (idea support) การโตแ้ยง้ (debate) และ

การกลา้เสีย่ง (risk taking) 
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    สตอลล์ (Stoll. 2009: 112) ศาสตราจารยใ์น  University of London และเป็น

ผูอ้าํนวยการ Centre for Educational Leadership และ Temperley (2009) ไดส้รปุแนวคดิเกีย่วกบั

ภาวะผู้นําเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความในหวัขอ้ชือ่  “Creative Leadership: A Challenge of Our 

Times” ซึง่สรปุสาระสาํคญัไดว้า่  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  เป็นการตอบสนองเชงิจนิตนาการ  

(imaginative) และการคดิไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้น  ต่อโอกาสต่างๆ  ประเดน็ต่างๆ  อยา่งทา้ทาย  

(challenging) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการมองการคดิ  และการกระทาํสิง่ต่างๆ  ทีแ่ตกต่างกนั  เพือ่จะ

เสรมิสรา้งโอกาสใหก้บัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

    ดบูลนิ (Dubrin. 2010. 203) ไดก้ําหนดคุณลกัษณะของผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  

(creative leader) ในหนงัสอื Principles of Leadership ไวว้า่ ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ะ ตอ้งมคีวามรู้ 

(knowledge) มคีวามสามารถทางความคดิ (cognitive abilities) มบุีคลกิลกัษณะ (personality) และ

การศรทัธาในหน้าที ่(Passion for the Task) 

    อชิแอคสนัน์ , ดอลวอลและแทฟฟิงเกอร ์ (Isaksen. Dorval; & Treffinger. 

2011: 113) ไดก้ําหนดคุณลกัษณะบางอยา่งของความสรา้งสรรคไ์วใ้นหนงัสอื Creative: Approaches 

to ProblemSolving วา่ประกอบไปดว้ยการมคีวามยดืหยุน่  (flexibility) มจีนิตนาการ (imagination) 

และความมเีป็นอสิระ (independence) ซึง่เป็นสิง่สาํคญัของภาวะผูนํ้าในมติปิจัจบุนั 

    ดงัทีก่ล่าวในขา้งตน้ว่า นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์

ไวเ้หมอืนกนัและแตกต่างกนัตามขอบเขตเน้ือหา ทศันคต ิมมุมอง และสถานการณ์ซึง่ผูว้จิยัสามารถ

จาํแนกนิยามของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ากนกัวชิาการไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย 

     กลุ่มแรก  ได้กล่าวถงึ ภาวะผูนํ้าเชงิสร้ างสรรค์ ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูนํ้า ดงัที่ 

Basadur (2008) กล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ 15 (Creative Leadership) หมายถงึการนํา

บุคคลอื่น ๆ ผา่นกระบวนการ (process) หรอืวธิกีาร (method) รว่มกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั Stoll & 

Temperley (2009) ไดก้ล่าวไวว้่า  ภาวะผูนํ้าเชิงสรา้งสรรค์ 15(Creative Leadership

     กลุม่ทีส่อง  ได้กล่าวถงึภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ 15

) หมายถงึการมี

ปฏกิริยิาตอบสนองเชงิจนิตนาการโดยคดิไตรต่รอง  อยา่งละเอยีด  ถีถ่ว้น ในสถานการณ์ต่างๆ  และ

ประเดน็ต่างๆ อยา่งทา้ทาย (challenge)  

 (Creative Leadership) 

หมายถงึการประสานงาน (connecting) รวมถงึการกระตุน้ผูอ้ื่นใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ดงัที่ 

กรองทพิย์ นาควเิชตร (2552) กล่าวไวว้่า ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคห์มายถงึความสามารถของผูนํ้า

ในการผลกัดนัใหผู้ร้ว่มงานรว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลเุป้าหมายทีด่งีาม  ดว้ยการคดิต่าง  คดิหลาย

มติ ิ คดิบวก คดิเชงิสรา้งและพฒันา  รวมทัง้การคดิแกป้ญัหา  ซึง่สอดคลอ้งกบัที่  Harris (2009) ที่

อธบิายไวว้า่  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์ 15 (Creative Leadership

 

) เป็นเรือ่งการตดิต่อประสานงาน  

(connect) กบับุคคลต่าง ๆ ทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั เพื่อใหเ้กดิความสรา้งสรรค ์(creativity) 

 



24 

    2.2.2.1.3 ลกัษณะพฤติกรรมและขอบเขตของภาวะผูนํ้าสร้างสรรค ์

     ในการวจิยัครัง้น้ี  จดุมุง่หมายสาํคญัในการศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งเพื่อกําหนด ลกัษณะพฤตกิรรม  นิยามเชงิปฏบิตักิาร  และตวับ่งชีข้องตวัแปรทีใ่ชใ้น

การศกึษา  ดงันัน้ในหวัขอ้น้ีผูว้จิยัจะศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากทศันะของนกั

การศกึษาและนกัวชิาการจากแหลง่ต่างๆ  เพื่อการสงัเคราะหเ์พื่อกําหนดเป็น ลกัษณะพฤตกิรรม  ที่

จะใชใ้นการวจิยัเพือ่จะนําไปสูก่ารศกึษาลกัษณะพฤตกิรรม และกาํหนดนิยามของลกัษณะพฤตกิรรม  

เพือ่ใชใ้นการวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

     3.2.1.3.1  ลกัษณะพฤตกิรรม  ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของ  เคท 

(Katz. 2003 อา้งใน ณฐัยา สนตระการผล . 2554) ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค์ไวใ้นหนงัสอื  Managine Creativity and Innovation ไวว้า่ ลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์ประกอบไปดว้ย  1) มคีวามชาํนาญ  (expertise) 2) มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) 

3) มจีนิตนาการ (imagination) และ 4) มแีรงจงูใจ (motivation) 

     3.2.1.3.2 ลกัษณะพฤตกิรรม  ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของ  เคนลี่ 

(ยดุา รกัไทย; และสภุาวดี วทิยะประพนัธ์ . 2552; อา้งองิจาก Kelley.  1998) เป็นนกัวชิาการพเิศษ  

ณ Harvard Business School และเป็นทีป่รกึษาดา้นการบรหิารจดัการอาวโุสใหก้บั  Stanford 

Research Institute ไดก้ลา่วถงึความสรา้งสรรคไ์วว้า่  เกีย่วกบัการรเิริม่สิง่ใหม่ๆ  อยา่งทีไ่มเ่คยมมีา

ก่อน ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ไวว้า่ลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  มลีกัษณะพฤตกิรรม  ดงัน้ี 1) มคีวามทา้ทาย  (challenge) เป็นการทา้ทาย

สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูอ่ยา่งสรา้งสรรค์  และ 2) มจีนิตนาการ (imagination) เป็นการละทิง้แนวปฏบิตัิ

เดมิและแสวงหาแนวทางและวธิกีารใหม่ๆ  อยา่งสรา้งสรรค ์

     3.2.1.3.3 ลกัษณะพฤตกิรรม  ภาวะผูนํ้า แบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของ ดลีชิ 

(Delich. 2010: 190) ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์ ไวว้า่ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรคจ์ะประกอบไปดว้ย 1) มจีนิตนาการ (imagination) และ 2) การคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  (inventive)  

     3.2.1.3.4 ลกัษณะพฤตกิรรม ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของเออเบน

และคณะ (Ubeben. Hughes. Norris Ubeben. Hughes; & Norris. 2011) ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม 

ของภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์ไวใ้นหนงัสอื  The Principal : Creative Leadership for Excellence in 

School ไวว้า่ลกัษณะพฤตกิรรม ของภาวะผูเ้ชงิสรา้งสรรคป์ระกอบไปดว้ย  1) มวีสิยัทศัน์ (vision) 

2) มวีฒันธรรมเชงิบวก  (positive culture) 3) การบรหิารจดัการ  (managing) และ 4) มปีฏสิมัพนัธ์ 

(interacting) 

     3.2.1.3.5 ลกัษณะพฤตกิรรม  ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของ  สโทว์

และเทมเพอรเ์ล่ (Stoll and Temperley. 2009) ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม ของภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์

ไวใ้นบทความในหวัขอ้ชือ่  “Creative Leadership : a Challenge of Our Times” ไวว้า่ ภาวะผูนํ้า

เชงิสรา้งสรรค์  ประกอบไปดว้ย  1) มจีนิตนาการ  (imagination) และ  2) การคดิแบบไตรต่รอง  

(thought pattern) 
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     3.2.1.3.6 ลกัษณะพฤตกิรรม ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคต์ามทศันะของ แฮรร์สิ 

(Harris.  2009) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั  ณ University of Warwick ไดส้รปุลกัษณะพฤตกิรรม  ของ

ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความ ในหวัขอ้ “Creative Leadership : developing future leaders” 

ซึง่ไดก้ลา่วไวว้า่  ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  จะประกอบไปดว้ย  1) มคีวามยดืหยุ่น  (flexibility) และ   

2) มคีวามทา้ทาย (challenging) 

      จากการสงัเคราะห์ ลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะผูนํ้า แบบสรา้งสรรค์  จาก

นกัวชิาการและนกัการ ศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขา้งตน้ ได้สรปุลกัษณะพฤตกิรรม  ของ

ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรคอ์อกเป็น 4 ลกัษณะพฤตกิรรม  

     1)  การมวีสิยัทศัน์ คอื การตัง้เป้าหมายความสาํเรจ็ทีช่ดัเจนในการ

ทาํงานของผูนํ้า และมองภาพในอนาคต ทีเ่ป็นไปไดนํ้าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ 

     2)  มคีวามยดืหยุน่ คอื การทีผู่นํ้าไมย่ดึตดิในวธิกีารทาํงานและแกป้ญัหา

แบบเดมิ และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ อนัเกดิจากการเรยีนรูส้ ิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ  รวมถงึ

การคดิหาคาํตอบไดอ้ยา่งอสิระ ไมต่กอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืความคุน้เคย 

      3) การสร้ างแรงจงูใจ คอื ผูนํ้า ตอ้งรูจ้กัการโน้มน้าวผูอ้ื่นปฏิ บตัติาม

ตนเองโดยการสรา้งความมัน่ใจ เพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการทาํงาน  

     4) ใฝเ่รยีนรู ้คอื เกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

โดยอาศยัการคดิไตรต่รองเพื่อคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้ 

     5) มจีนิตนาการ คอื การแสดงออกทางพฤตกิรรมทีม่คีวามคดิเชงิ

สรา้งสรรค ์มอีารมณ์ขนัในการทาํงาน และมสีตปิญัญาในการแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

  2.2.2. ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้ (Servant Leadership) 

    โรเบริต์ กรนีเลฟ (Robert Greenleaf. 2002: 203) ไดเ้สนอแนวคดิเรือ่งภาวะ

ผูนํ้าแบบรบัใช ้ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ถอืเป็นแนวคดิใหมเ่รือ่งของพลงัและอํานาจทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ี่

จะสรา้งสมัพนัธก์บัคนอื่นโดยการใชก้ารบบีบงัคบัน้อยลง และยดึหลกัการใหมค่อืการเพิม่การยอมรบั

ดว้ยการใชห้ลกัของศลีธรรม ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีม่คีา่ควรแก่การจงรกัภกัด ีทั ้ งน้ีจากการศกึษาของโร

เบริต์ พบวา่ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์วกิฤต ิผูนํ้าจะตอ้งมภีาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้

(Servant Leadership) ก่อน หลงัจากนัน้ไดม้ทีฤษฎจีาํนวนมากซึง่ถกูพฒันาขึน้เพือ่เป็นพืน้ฐานของ

ความมปีระสทิธภิาพของผูนํ้าและหลกัการในการปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสม ของผูนํ้า ทีป่ระกอบดว้ย

แนวคดิภาวะผูนํ้าแบบรบัใชข้อง  กรนีดล์ฟี (Greenleaf. 1977), ลอบท ์ (Laub. 2004; 1999),            

แพทเทอสนัด ์(Patterson. 2003), เดนนิส (Dennis. 2004), สเพยีร์ (Spears. 2005) โดยมงีานวจิยั

ทีศ่กึษาภาวะผูนํ้าแบบรบัใชใ้นบรบิทของสถานศกึษา (เช่น บงัอร ไชยเผอืก . 2550; อนุวฒัน์ วภิาค

ธาํรงคณุ. 2553; สทุธาทพิย ์เจรญินิพนธว์านิช. 2556) 
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    2.2.2.1  ความหมาย 

     มนีกัวชิาการ และนกัวจิยัไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าแบบรบัใชไ้ว ้ดงัน้ี 

    แกรร์ี ่ยคูล์ (บงัอร ไชยเผอืก. 2550: 19; อา้งองิจาก Gary Yulk. 2000: 404) 

ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าแบบรบัใช้  หมายถงึการแสดงความรบัผดิชอบพืน้ฐานซึง่แสดงถงึ

ความมจีรยิธรรม คอืการใหบ้รกิารแก่ผูต้าม กลา่วคอืการบาํรงุ  ทะนุถนอม ปกป้อง และใหอ้าํนาจแก่

ผูต้าม ผูนํ้าแบบน้ีจะสนองความตอ้งการของผูต้าม  และช่วยเหลอืผูต้ามใหม้คีวามสามารถเ พิ่มขึน้ 

และปรารถนาทีจ่ะรบัผดิชอบในงานทีต่นทาํมากขึน้  

     ตวงทอง สรประเสรฐิ  (2550: 393-395) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าแบบ

รบัใช ้หมายถงึหลกัปรชัญาเดยีวกบัพระเยซเูจา้  ผูซ้ึง่ไดช้ือ่วา่เป็นแบบอยา่งของผูนํ้าเพือ่การรบัใชท้ี่

ทุ่มเท และทรงประสทิธภิาพสงูสดุการเป็นผูนํ้าทีท่รงประสทิธภิาพคอืสิง่ทีต่อ้งเริม่จากภายใน  

    สรายทุธ กนัหลง (2553: 47) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าแบบรบัใช้  

หมายถงึพฤตกิรรมของผูนํ้าทีใ่ฝใ่หบ้รกิารเพือ่นรว่มงาน เพือ่สนองตอบความตอ้งการโดยใชอ้าํนาจ

ทางศลีธรรม กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจ ไวใ้จ และมอบอาํนาจเพือ่นําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย

รว่มกนั       

    ลบูนิด ์ (Lubin. 2001: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าแบบรบัใช้ 

หมายถงึการสรา้งความสมัพนัธแ์ละใหค้วามสาํคญักบับุคลากร  มากกวา่ภาระงานและผลผลติทีจ่ะ

เกดิ ผูนํ้าแบบรบัใชเ้ชือ่มัน่ในบุคลากรในการทาํงานในองคก์ ร และภาวะผูนํ้าสมยัใหมเ่น้นทีค่วาม

เขา้ใจ และความเคารพผูอ้ื่น   

     รสัแซลล ์และ สโตนส ์ (Russell; & Stone. 2002: 4) ไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้  หมายถงึความคดิทีส่ามารถปรบัเปลีย่นองคก์รและสงัคม  เพราะเป็นแรงขบั

เคลื่อนทีด่ที ัง้ในส่วนตวับุคคลและองคก์รดว้ยหวัใจของการบรกิาร    

     แพทเทอรส์นัด ์(Patterson. 2003: 136-137) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้า

แบบรบัใช้ หมายถงึการมุง่เน้นการบรกิาร ของผูอ้ื่นเป็นพืน้ฐานขององคก์ร  เขาไดพ้ฒันารปูแบบ

ภาวะผูนํ้าแบบรบัใชซ้ึง่มคีณุลกัษณะ  7 อยา่งทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูนํ้า และผูต้าม  คอื 

ความรกัแทจ้รงิ ความนบน้อม เหน็ประโยชน์สว่นรวมวสิยัทศัน์  ความเชือ่ถอื  การเสรมิแรง  และการ

บรกิาร ซึง่เน้นถงึผูนํ้าทีม่ใีจบรกิาร เพื่อมุง่ไปสู่อนาคตทีด่ ี        

     เพจ็น์ และวองล ์ (Irving. 2007; citing Page; & Wong. 2005: 106) ไดใ้ห้

ความหมายของภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้ หมายถงึการเป็นผูนํ้าแห่งแรงจงูใจ  และมอีทิธพิลอยา่งสงูเป็น

ตวัอยา่งทดีสีาํหรบับุคคลอื่นๆ  ในสงัคม และเป็นพลงัแห่งการรบัใชอ้งคก์รเพื่อนําไปสู่ผลสาํเรจ็ของ

องคก์ร ยดึถอืการกระทาํสาํคญักวา่คาํพดู  และเป็นแนวทางของแบบอยา่งแห่งความถ่อมตนเป็น

รปูแบบทีส่ามา รถ ผลกัดนัใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัการพฒันาในแต่ละคน  และความสาํเรจ็ของ

องคก์รเช่นกนั  
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      สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้  (Servant Leadership) หมายถงึ การทีผู่นํ้ามี

พฤตกิรรมใฝบ่รกิารแก่ผูอ้ื่นในองคก์าร โดยมคีณุธรรม จรยิธรรมเป็นหลกั  เพือ่สนองความตอ้งการที่

แทจ้รงิของผูอ้ื่นจนสามารถจงูใจและมอีทิธพิลทาํใหผู้อ้ ื่นปฏบิตัติามจนประสบความสาํเรจ็  

   2.2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้    

     ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั ทฤษฏภีาวะผูนํ้าไดป้รบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์และขอ้คน้พบใหม่ๆ  ทัง้น้ีไดม้มีมุมองต่อภาวะผูนํ้าแ นวใหมเ่ปลีย่นไปจากเดมิ โดย

มุง่เน้นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละการใหค้วามรว่มมอืมากกวา่การแขง่ขนั ทัง้น้ีในปจัจบุนัภาวะผูนํ้า

แบบรบัใช ้ถอืเป็นแนวทางในการเชือ่มโยงการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจ ซึง่มแีนวคดิวา่การจะเป็นผูนํ้าที่

ยิง่ใหญ่ไดน้ัน้จะตอ้งเป็นผูใ้หบ้รกิารผูอ้ื่นก่อน (จริวรรณ เลง่พานิชย์ . 2554: 14; อา้งองิจาก Spears. 

1996) 

          “ภาวะผูน้าแบบรบัใช้ ” มกีารนํามาใชค้รัง้แรกเมือ่ปี ค .ศ.1970 โดยเริม่มาจาก

บทความของกรนีลฟี (Greenleaf) ในชื่อเรือ่งว่า “ผูนํ้าเสมอืนผูร้บัใช้ ” ซึง่เขาเป็นผูก่้อตัง้ศนูยฟ้ื์นฟู 

จรยิศาสตร ์ Robert Greenleaf Center ในปี ค .ศ.1985 ปจัจบุนัน้ีสาํนกังานใหญ่ ตอ้งอยูท่ีเ่มอืง

อนิเดยีนาโพลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทาํการศกึษาคน้ควา้เพือ่ใหก้ลัน่กรองมาจากการสงัเกตและ

ประสบการณ์การทางานมาเป็นหนงัสอืเพือ่กระตุนความคดิและการกระทาํของผูนํ้าในการสรา้งเสรมิ

สิง่ทีด่กีว่ารวมถงึการใหค้วามหว่งใยสงัคมงานเขยีนของกรนีลฟี  (Greenleaf) เกดิจากประสบการณ์

ทีย่าวนานในการรว่มงานกบัสถาบั นใหญ่ๆ และตกผลกึแนวคดิในปี 1960 จากการไดอ่้านงานเขยีน

ของ Herman Hesse เรือ่ง “Journey to the East” บุคคลสาํคญัในเรือ่งน้ีคอืลโีอ  (Leo) ซึง่

เปรยีบเสมอืนคนรบัใชท้ีไ่ดร้ว่มเดนิทางไปดว้ยและเป็นผูซ้ึง่ใหก้ารดแูลเอาใจใสส่มาชกิทีร่ว่มเดนิทาง

อยา่งด ีดว้ยจติวญิญาณในการใหบ้รกิารอยา่งแทจ้รงิ การเดนิทางเป็นไปไดด้ว้ยดจีนเมือ่ลโีอได้

หายไป การเดนิทางเกดิความวุน่วายในทนัทแีละสดุทา้ยไดห้ยดุลงโดยไมส่ามารถดาํเนินต่อไปได้

เน่ืองจากไมม่ลีโีอ ภายหลงัไดพ้บวา่ลโีอผูซ้ึง่เขา้ใจวา่เป็นผูร้บัใชใ้นครัง้นัน้แทจ้รงิแลว้เขาคอืผูนํ้าที่

ทาํใหส้มาชกิทัง้หมดเดนิทางอยา่งปลอดภยัและราบรืน่ดว้ยจติวญิญาณและความเป็นผู้ นาแบบรบัใช้

นัน่เอง (รตัตกิรณ์ จงวศิาล. 2556: 276)   

     สทุธาทพิ เจรญินิพนธว์านิช (2556: 28) ไดแ้สดงทศันะถงึภาวะผูนํ้า แบบรบั

ใชว้า่ เป็นการเปลีย่นรปูแบบของภาวะผูนํ้าจากเดมิทีบ่รหิารงานในลกัษณะการใชอ้าํนาจสัง่การ

เปลีย่นเป็นการอาํนวยความสะดวก ช่วยเหลอื สนบัสนุนทีเ่ปรยีบเหมอืนการใหบ้รกิารผูต้าม เพือ่ให้

ผูต้ามมสีว่นรว่มในการคดิการตดัสนิใจ ผูนํ้ามุง่พฒันาศกัยภาพใหผู้ต้ามกา้วหน้า มกีารมอบอาํนาจที่

เปรยีบเหมอืนการไวว้างใจ การใหค้วามเคารพ และเป็นคณุคา่ของผูต้าม โดยคาํนุงประโยชน์ของผู้

ตามเป็นสาํคญั    
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     ดารฟ์ (Daft. 2000: 523-525) ไดแ้สดงทศันะถงึภาวะ ผูนํ้าแบบรบัใช้วา่เป็น

บทบาทของผูนํ้าในการเป็นองคก์ารแหง่ การเรยีนรู ้ผูนํ้า จาํเป็นจะตอ้งสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนักบัผู้

ตาม ร่วมกนัออกแบบโครงสรา้งขององคก์าร การเป็นผูนํ้าแบบรบัใช ้ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะคดิในรปูแบบ

ของการควบคมุรว่มทีเ่ป็นการหาข้ อตกลงรว่มระหว่างผูนํ้ากบัผูต้าม มากกวา่การควบคมุ  เพยีงผูนํ้า

เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ ระหวา่งผูนํ้ากบัผูต้ามทีด่กีวา่ เพือ่ใหอ้อกมาในรปูแบบของบรรยากาศ

และวฒันธรรมทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั พฒันาใหเ้ป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ เขา้ใจภาพรวม

ขององคก์าร สง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี เพิม่ขดีความสามารถและพฒันาใหเ้กดิความกา้วหน้าและ

นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่กีวา่    

    วนิสตนั (Winston. 2004: 600-617) ไดแ้สดงทศันะในเรือ่ง ของภาวะผูนํ้า

แบบผูร้บัใชว้า่เป็นผูนํ้าทีต่อ้งพรอ้มอุทศิตนเพือ่พฒันาคนรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นใหค้วามเคารพ

และใหก้ารยอมรบัใหเ้กยีรตแิละใหก้ารตอบสนองผูอ้ื่นอยา่งเตม็ความสามารถ ไมใ่ช้ อาํนาจในการ

บงัคบัหรอืควบคมุผูอ้ื่นใหท้าํในสิง่ทีต่นตอ้งการ ผูนํ้าตอ้งซือ้สตัย ์รกัษาคาํพดูใหก้ารดแูลผูอ้ื่น โดย

ไมเ่น้นการควบคุม แต่ตอ้งยกยอ่ใหเ้กยีรต ิเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดแ้สดงความคดิเหน็ รว่มตดัสนิใจ ทาํ

ใหผู้อ้ ื่นไดค้น้พบพลงั และความสามารถในการทาํงานของตนเอง 

    ฮอปกิน้ด ์(Hopkin. 2008: online) ไดแ้สดงทศันะถงึ แนวคดิของภาวะผูนํ้า

แบบรบัใชน้ัน้ต่างไปจากเดมิทีผู่ต้ามจะอยูส่ว่นลา่งฐานพรีามดิและเมือ่กลบัฐานของพรีามดิผูต้ามจะ

กลบัขึน้ไปอยูส่ว่นบนในขณะทีผู่บ้รหิารสงูสดุจะอยูท่ีฐ่านลา่งจดุนัน้เอง กลา่วคอืภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้

นัน้จะตอ้งไมใ่ช่ผูก้ําหนดหรอืควบคุมเงือ่นไขใหแ้ก่ผูต้ามทาํหากแต่ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืหรอื

ใหบ้รกิารกบัผูต้ามนัน้  

     จากการกลบัฐานพริามดิดงักลา่วฮนัเตอร์  (Hunter) ยงัไดอ้ธบิายรายละเอยีด

เพิม่เตมิในขัน้ตอนของผูนํ้าแบบรบัใชว้า่ตอ้งเริม่จากความ ปรารถนาในการบรกิารดว้ยใจ ดว้ยความ

รกัและเสยีสละ จดุสงูสดุทีผู่นํ้าไดร้บัคื ออาํนาจและความเป็นผูนํ้า ทัง้น้ีพฤตกิรรมทีส่นบัสนุนนัน่คอื

การเสยีสละ เมือ่ผา่นขัน้ตอนการใหบ้รกิารดงักลา่วแลว้จะก่อใหเ้กดิอิ ทธพิลและอาํนาจทีไ่ดร้บัจากผู้

ตาม เมือ่ทาํจนสมบรูณ์แลว้จะไดร้บัการยอมรบัในความ เป็นผู้นําอยา่งถกูตอ้งกจ็ะตามมา  โดยสรปุ

คอืการเป็นผูนํ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งแทจ้รงินัน้จะตอ้งเกดิมาจากภาวะผูนํ้าแบบรบัใชเ้ป็นสาํคญั  

    ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้(Servant Leadership) หมายถงึ 

การเปลีย่นรปูแบบการบรหิารของผูนํ้าจากการใชอ้าํนาจสัง่การเป็นการอาํนวยความสะดวก ช่วยเหลอื 

และสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นสามารถดงึความสามารถมาใชใ้น การทาํงาน ดว้ยการใหค้วามไวว้างใจ มอบ

อาํนาจในการรว่มตดัสนิใจ เพือ่สรา้งบรรยากาศความไวว้างใจในการทาํงาน โดยผูนํ้าจะใชค้วาม

เสยีสละ และความจรงิใจเพื่อใหผู้อ้ ื่นเกดิความไวใ้จ และมอบอํานา จใหผู้นํ้าเขา้มามอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น

ไดอ้กีทัง้ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลอืโดยคาํนึงถงึความสาํคญั ประโยชน์ และความเจรญิกา้วหน้าของ

ผูต้ามเป็นหลกั มุง่หวงัเพื่อส่งผลใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพทัง้รา่งกาย จติใจ และสตปิญัญา และ

เป็นการบรกิารเพือ่ความเจรญิกา้วหน้าและความสาํเรจ็ ของผูต้ามใหม้คีวามพรอ้มในการกา้วสูก่าร

เป็นผูนํ้าทีด่ต่ีอไป 
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   2.2.2.3  ลกัษณะพฤติกรรมและขอบเขตของภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้    

    อนุวฒัน์ วภิาคธาํรงคณุ (2553: 8) ไดก้ําหนดลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะผูนํ้า

แบบรบัใชว้า่มทีัง้สิน้ 6 ลกัษณะพฤตกิรรม ไดแ้ก่      

     1) การเหน็คุณค่าของผูอ้ื่น  หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีอุ่ทศิตนเอง  ม ี

ความเชือ่มัน่ในผูอ้ื่น  ใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของผูอ้ื่น  ยอมรบัในความสามารถของผูอ้ื่น   

     2)   การพฒันาผูอ้ื่น หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีใ่หโ้อกาสพฒันาศกัยภาพ

และการเรยีนรูข้องผูอ้ื่น เป็นแบบอยา่งทีด่ ีใหก้ําลงัใจและสนบัสนุนผูอ้ื่น   

     3)   การสรา้งสงัคมชุมชน  หมายถงึ  พฤตกิรรมของ ผูนํ้าทีม่คีวามสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล  ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  และเหน็คณุคา่ของความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล   

     4)   การแสดงออกทางคณุธรรม  หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีเ่ปิดใจกวา้ง  

และเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนจากผูอ้ื่น และส่งเสรมิคุณธรรม    

     5)   การสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า  หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์ต่อ

อนาคต มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และมเีป้าหมายชดัเจน    

     6)   การใชภ้าวะผูนํ้า รว่มกนั หมายถงึ พฤตกิรรมของผูนํ้าที่ แบ่งปนัความ

เป็นผูนํ้า โดยการใชอ้าํนาจรว่มกนั ลดการควบคมุ และมสีถานะผูนํ้ารว่มกนั และการ ส่งเสรมิผูอ้ื่น 

   จาการพจิารณาแนวคดิของ กลนีรฟีส ์(Greenleaf) ในงานเขยีนต่างๆ  แลว้ในปี 

1995 และ  1998 Larry C. Spears ผูบ้รหิารสงูสุดข อง The Robort K. Greenleaf Center for 

Servant-Leadership ไดจ้าํแนกลกัษณะพฤตกิรรม  ของภาวะผูนํ้าแบบรบัใชอ้อกเป็น  10 ลกัษณะ

พฤตกิรรม (Secretan. 1996: 78, 240) ดงัต่อไปน้ี     

     1) การฟงั (Listening) คณุคา่พืน้ฐานของผูนํ้าคอืทกัษะในการสือ่สารและ  

การตดัสนิใจทกัษ ะทีส่าํคญัทัง้สองประการน้ีตอ้งไดร้บัขอ้มลูสนบัสนุนจากทกัษะการฟ ั งผูอ้ื่นอยา่ง

ตัง้ใจ  ผูนํ้าแบบ รบัใชจ้ะคน้หาเพือ่ใหท้ราบเจตนารมณ์ของกลุม่และทาํใหเ้จตนารมณ์เหลา่นัน้มี

ความชดัเจนอกีทัง้รบัฟงัและ ทาํความเขา้ใจในสิง่ทีผู่อ้ ื่นพดู  การฟงัประกอบกบัการสะทอ้นสิง่ทีไ่ด้

ไตรต่รองเป็นสิง่สาํคญัยิง่สาํหรบันําแบบรบัใชท้ีด่ ี   

    2) การมคีวามรูส้กึรว่ม (Empathy) ผูนํ้าแบบรบัใชจ้ะพยายามเขา้ใจและรูซ้ึง้

ถงึความรูส้กึของผูอ้ื่นอยา่งมาก  คนทัว่ไปลว้นตอ้งการการยอมรบัและการตระหนกัถงึเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของตนผูนํ้า จงึควรแสดงความปรารถนาดผีูอ้ื่น  และไมป่ฏเิสธทีต่วับุคคล  ถงึแมเ้ขาจะมี

พฤตกิรรมหรอืผลการทาํงานทีย่อมรบัไมไ่ด ้    

     3) การเยยีวยา (Healing) จดุเดน่ประการหน่ึงของภาวะผูนํ้าแบบ รบัใชค้อื

ความสาม ารถในการเยยีวยาตนเองและผูอ้ื่น  หลายคนไดส้ญูเสยีจติวญิญาณและทุกขร์ะทมกบั  

ความเจบ็ปวดทางอารมณ์  ถงึแม้สิ่งเหลา่น้ีจะเป็นเรือ่งธรรมชาตขิองมนุษย์  แต่ผูนํ้าแบบ รบัใชก้จ็ะ

ช่วยฟ้ืนฟูสภาวะเหลา่นัน้แก่ผูอ้ื่น    
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     4) การตระหนกัรู ้(Awareness) การตระหนกัรูใ้นเรือ่งทัว่ไปและการตระหนกัรู้

ตนเองทาํ ใหผู้นํ้าแบบ รบัใชแ้ขง็แกรง่ การตระหนกัรูย้งัช่วยใหเ้ขา้ใจประ เดน็เกีย่วกั บศลีธรรมและ

คา่นิยม โดยนําทางใหบุ้คคลมองสถานการณ์เป็นองคร์วมมากขึน้ ซึง่การตระหนกัรูไ้มใ่ช่สิง่ป ลอบใจ 

แต่กลบัเป็นสิง่ปลุกเรา้ ผูนํ้าทีม่คีวามสามารถจะตื่นตวัและถู กกระตุน้อยา่งมเีหตุผล  เขาไมต่อ้งการ

สิง่ปลอบใจ เพราะเขาสามารถคน้พบความสงบภายในตนเองได ้    

     5)  การโน้มน้าว (Persuasion) ผูนํ้าแบบรบัใชจ้ะใชค้วามสามารถในการโน้ม

น้าวใจมากกวา่อาํนาจโด ยตาํแหน่งในการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ในองคก์าร มุ่งทีก่ารทาํใหผู้อ้ ื่น คลอ้ย

ตามมากกวา่การขม่ขู ่ คุณลกัษณะน้ีไดแ้บ่งแยกรปูแบบการปกครองแบบเผดจ็การดัง้เดมิและภาวะ

ผูนํ้าแบบรบัใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ผูนํ้าแบบรบัใชส้ามารถสรา้งความตกลงรว่มกนัภายในกลุม่อยา่งมปีระ

สทิธ ิ       

    6) การสรา้งกระบวนทศัน์ (Conceptualization) ผูนํ้าแบบ รบัใชจ้ะฝึกฝน

ความสามารถในการฝนัถงึสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ ความสามารถในการมองปญัหาหรอืองคก์ารจา กพืน้ฐาน

แนวคดิทีเ่ป็นกระบวนการ เป็นระบบ กลา่วคอื ตอ้งคดิใหเ้หนือขึน้ไปจากสภาพความเป็นจรงิที่

เกดิขึน้ใ นแต่ละวนัสาํหรบัผูบ้รหิารจดัการ คณุลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัการมวีนิยัและการฝึ กฝน แต่

สาํหรบัผูนํ้าแลว้ตอ้งแสวงหาความสมดลุระหวา่งการคดิอยา่งเป็นกระบวนการและแนวคดิวนัต่อวนั  

    7) การมองการไกล (Foresight) การมองการณ์ไกลจะช่วยใหผู้นํ้าแบบ รบัใช้

เขา้ใจถงึบทเรยี นจากอดตี ความเป็นจรงิปจัจบุนั  และเหตุการณ์ต่อเน่ืองทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  

คุณลกัษณะน้ีจะอยูใ่นความสามารถในการหยัง่รู ้ซึง่ยงัคงเป็นคุณลกัษณะทีไ่มม่กีา รศกึษามากนกัใน

สว่นของภาวะผูนํ้า แต่กเ็ป็นสว่นทีค่วรไดร้บัความสนใจ     

     8) การเป็นผูด้แูล  (Stewardship) Per Block ไดใ้หค้าํนิยามของคาํวา่

Stewardship ไวว้า่เป็นการรบัผดิชอบ ต่อบางสิง่บางอยา่งเพื่อผูอ้ื่น Greenleaf ไดเ้สนอทศันะวา่

องคก์ารเป็ นสถาบนัทีท่ ัง้ผูบ้รหิารสงูสดุ คณะกรรมการและผูจ้ดัก ารตอ้งมบีทบาทสาํคญัในการ

บริหารองคก์ารใหร้บัผดิชอบต่อสงัคม ภาวะผู้ นํากเ็ช่นเดยีวกบัการเป็นผูด้แูล ทีม่หีน้าทีท่ีส่าํคญั

อนัดบัแรกในการอุทศิตนเพื่ อสนองตอบความตอ้งการของผูอ้ื่น รวมถงึการใชค้วามเปิดเผย จรงิใจ

และการโน้มน้าวมากกวา่การบงัคบัควบคมุ 

    9) การอุทศิต่อความเจรญิงอกงามของบุคคล (Commitment to the Growth 

of People) ผูนํ้าแบบรบัใชจ้ะเชือ่วา่คนมคีณุคา่ภายในทีส่งุกวา่ลกัษณะภา ยนอก ดว้ยเหตุน้ี ผูนํ้า

แบบรบัใชจ้งึอุทศิตนอยา่งมากในความเจรญิงอกงามของแต่ละคนและทุกๆ คนในองคก์าร  ผูนํ้าแบบ

รบัใชจ้งึตระหนกัถงึความรบัผดิชอบทีย่ ิง่ใหญ่ในการสรา้งความเจรญิงอกงามของพนกังาน   

     10) การสรา้งกลุม่ (Building Community) ความสาํนึกการสรา้งกลุม่ของผูนํ้า

แบบรบัใชไ้ดส้ญูสลายไปในอดตีเมือ่ไมน่านมาน้ีเป็นผล  มาจากการเปลีย่นสภาพชุม ชนทอ้งถิน่ไปสู่

องคก์ารขนาดใหญ่ ซึง่ไดป้รบัเปลีย่นวถิชีวีติของผู้ คนไปดว้ย การตระหนกัน้ีจงึเป็นเหตุใหผู้นํ้าแบบ

รบัใชมุ้ง่สรา้งกลุม่หรอืชุมชนภายในองคก์าร โดยเชื่อว่ากลุ่มทีแ่ทจ้รงิสามารถสรา้งขึน้ไดท่้ามกลาง
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บุคคลในวงก ารธรุกจิหรอืบุคคลในองคก์ารอื่น สิง่จาํเป็นสาํหรบัการสรา้งกลุม่ที่ สามารถรวมผูค้น

จาํนวนมากได ้ คอื ผูนํ้าแบบรบัใช้ทีค่อยชีท้างดว้ยการแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทีไ่มจ่าํกดัสาํหรบั

กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชน   

    ลูปป์ (Laub. 1999: 81) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าแบบรบัใช้ว่า หมายถงึ

การเป็นวถิชีวีติผูท้ีม่จีติใจแห่งการรบัใช้  มวีสิยัทศัน์และเป้าหมายทีช่ดัเจน  สรา้งความเขา้ใจ  และ

แนวทางปฏบิตังิาน สามารถนํามาซึง่ความดงีามใหเ้กดิขึน้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกวา่ผลประโยชน์

ของตนเอง  จะส่งเสรมิคุณค่า  และพฒันาคน  การสรา้งเสรมิชวีติกลุม่  และปฏบิตัตินตามหลกั

คณุธรรม การใหบ้รกิารเพือ่สง่ผลดบุีคคลแต่ละคนในองคก์รโดยรวม ตามคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้6 ดา้น ประกอบไปดว้ย    

     1) เหน็คุณค่าของผูอ้ื่น  หมายถงึ  ผูนํ้าแบบรบัใช้  ทีอุ่ทศิตนเอง  มคีวาม

เชือ่มัน่ในผูอ้ื่น ใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของผูอ้ื่น  ยอมรบัในความสามารถของผูอ้ื่น  และเป็น

ผูฟ้งัทีด่ซีึง่มคีณุลกัษณะดงัน้ี  ความเชือ่มัน่ในคน  การรบัใชค้วามตอ้งการของคนอื่นของก่อนความ

ตอ้งการของตนเอง และการยอมรบัในความสามารถผูอ้ื่น เป็นผูร้บัฟงั    

     2)   การพฒันาผูอ้ื่น หมายถงึ ผูนํ้าแบบรบัใช้ ทีใ่หโ้อกาสพฒันาศกัยภาพและ

การเรยีนรูข้องผูอ้ื่น  เป็นแบบอยา่งทีด่ี  ใหก้ําลงัใจและสนบัสนุนผูอ้ื่น  ซึง่มคีณุลกัษณะดงัน้ี  การ

พฒันาศกัยภาพ  และการเรยีนรูข้องผูอ้ื่น  การเป็นแบบอยา่งทีด่ี  การใหก้าํลงัใจ  และการใหก้าร

สนบัสนุน   

     3)   สรา้ง สมัพนัธชุ์มชน หมายถงึ  ผูนํ้าแบบรบัใชท้ีม่คีวามสามารถสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  และเหน็คณุคา่ของความ

แตกต่างระหว่างบุคคลซึง่มคีุณลกัษณะดงัน้ี  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  การทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น และการเหน็คณุคา่ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล     

     4)   การแสดงออกทางคณุธรรม  หมายถงึ ผูนํ้าแบบรบัใช้ ทีเ่ปิดใจกวา้ง  และ

เป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น  มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเรียนจากผูอ้ื่น และส่งเสรมิคุณธรรมซึง่มคีุณลกัษณะดงัน้ี

การเปิดใจกวา้ง ความมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น และการสง่เสรมิคณุธรรม     

    5)   การสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า  หมายถงึ  ผูนํ้าแบบรบัใช้  ทีม่วีสิยัทศัน์ต่อ

อนาคตมแีนวทางทีช่ดัเจนต่อการใหบ้รกิารองคก์ร มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  และมเีป้าหมายชดัเจน  

ซึง่มคีณุลกัษณะดงัน้ี การมวีสิยัทศัน์ต่ออนาคต ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และการมเีป้าหมายชดัเจน  

     6) การใชภ้าวะผูนํ้ารว่มกนั  หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา

แบ่งปนัความเป็นผูนํ้า  โดยการใชอ้าํนาจรว่มกนั  ลดการควบคมุ  และมสีถานะผูนํ้ารว่มกนั  และการ

ส่งเสรมิผูอ้ื่น ซึง่มคีณุลกัษณะดงัน้ี การใชอ้าํนาจรว่มกนั และการส่งเสรมิผูอ้ื่น   

    เพจน์ และลองล ์(Page; & Wong. 2003) ไดใ้หค้วามหมายของถาวะผูนํ้าแบบรบั

ใชไ้ดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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      กลุม่ที ่1  ตวักาํหนดคุณลกัษณะ  (Character-Orientation) โดยบอกถงึความ

เป็นตวั ตนของบุคคลนัน้ทีม่คีวามเป็นผู้ นําในตวัเอง เป็นการกาํ หนดทศันะคต ิการปลกูฝงัลกัษณะ

ของการใหบ้รกิารที่ เน้นทีคุ่ณค่าของบุคคล ความเชื่อถอืและแรงจงูใจซึง่ประกอบดว้ย ความซื่อสตัย์  

(Integrity) การนอบน้อม (Humility) การบรกิาร (Service)    

     กลุม่ที ่2 ตวักาํหนดบุคคล  (People-Orientation) เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพ

ของผู้ นําเพือ่ใหท้ราบวา่ ควรทาํ อยา่งไรในการมปีฏสิมัพนั ธ์กบั ผู้ตามเป็นการพฒันาทรพั ยากร

มนุษยโ์ดยเน้นทีส่มัพนัธภาพของผู้ นํากบัผู้ตามและความมุง่มนัในการพฒันาผู้ อื่น ไดแ้ก่ การดแูล  

(Caring for others) การเสรมิพลงัอํานาจ (Empowering others) การพฒันา (Developing others)  

    กลุม่ที ่3 ตวักาํ หนดหน้าที ่ (Task-Orientation) เป็นการกระทาํ ที ่เป็น

ตวักาํหนดวา่ผู้ นําจะตอ้งทาอะไรเพือ่ใหเ้กดิความสาํ เรจ็และบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นทีห่น้าทีแ่ละ

ความสามารถทีจ่าํ เป็นของผู้ นําเพื่อใหเ้กดิความสาํ เรจ็ ประกอบดว้ย การมวีสิยัทศัน์  (Vision) การ

ตัง้เป้าหมาย (Goal setting)        

    กลุม่ที ่4 ตวักาํหนดกระบวนการ  (Process-Orientation) เป็นการจดัการที่

กําหนดวา่ผูนํ้าควรทาํอยา่งไรในการทาํให ้องคก์ารมคีวามเขม้แขง็โดยให ้คาํนึงถงึกระบวนการสรา้ง

เสรมิประสทิธภิาพใหก้ั บองคก์าร เน้นความสามารถของผู้ นําในการจดัรปูแบบและการพฒันาทีใ่ห้

เขา้กนัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบเปิด ซึง่

ประกอบดว้ยการเป็นแบบอยา่ง  (Modeling) การสรา้งทมีงาน  (Team building) การมสีว่นร่วมใน

การตดัสนิใจ (Share decision-making) และการนํา (Leading)  

   โดยสรปุ ลกัษณะพฤตกิรรม ของภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้จากการศกึษา แนวคดิ

ทฤษฎขีา้งตน้ แบ่งไดเ้ป็น 6 ลกัษณะพฤตกิรรม ดงัน้ี     

    1)   เหน็คณุคา่ของผูอ้ื่น คอืการทีผู่นํ้าเชือ่มัน่ และยอมรบัความสามารถของ

ผูอ้ื่น เปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดร้ว่มเป็นผูนํ้าในการทาํงาน   

     2) การมวีสิยัทศัน์ คอื การทีผู่นํ้าตัง้เป้าหมายในการทาํงานทีช่ดัเจน เพือ่

ก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ลลุว่งในการทาํงาน  

    3) การสรา้งแรงจงูใจ คอื การโน้มน้าวใหผู้อ้ ื่นทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  

โดยการทาํตนใหเ้ ป็นแบบอยา่งทีด่ ีเพือ่ทาํใหผู้อ้ ื่นเกดิความมัน่ใจในตนเองและมุง่บรรลเุป้าหมาย

สาํเรจ็รว่มกนั   

     4) มคีวามเชื่อและศรทัธา คอื ผูนํ้าตอ้งสรา้งความศรทัธา และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ มคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลเพื่อไปสู่เป้าหมายรว่มกนั      

     5) มคีณุธรรม จรยิธรรม คอื การยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม ในการทาํงาน

โดยการสรา้งคา่นิยมทีด่งีาม และนําไปรบัใชก้บักจิกรรมต่างๆ  

    6) มใีจรกัในการบรกิารผูอ้ื่น คอื เป็นการปฎบิตัขิองผูนํ้าในการใหบ้รกิารแก่

ผูต้ามเพือ่ใหส้ิ่งมชีวีติทีด่กีว่าเดมิ มคีวามกา้วหน้า และความเจรญิงอกงาม  



33 

  2.2.3 ภาวะผูนํ้าทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Leadership)  

   แมว้า่ประเทศไทยจะตระหนกัและเลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน แต่กย็งัประสบปญัหาเรือ่งคุณภาพการศกึษาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขหลายประการ  จากสภาพ

ปจัจบุนัปญัหาพบวา่คณุภาพการศกึษาไทย ยงัไมเ่ป็นทีน่่าพงึพอใจ (ชนิวรณ์ บุญเกยีรติ . 2554) 

สาเหตุสาํคญัเกดิจากความ ลม้เหลวในเรือ่งคุณภาพการศกึษา  ลม้เหลวในเรือ่งความเสมอภาคทาง

การศึกษา ลม้เหลวในเรือ่งการจดัทรพัยากรทางการศกึษาและลม้เหลวในเรือ่งการ วางแผนและการ

บริหารจดัการศกึษา  (เกยีรตชิยั พงษ์พาณชิย์ . 2552) จากผลการวจิยัพบว่า  ปญัหาผูบ้ รหิาร

สถานศกึษาไมม่วีสิยัทศัน์  ขาดจติวญิญาณของผูบ้รหิาร ไมม่ทีกัษะในดา้นการบรหิาร ขาดศลีธรรม 

ขาดความรกั  ความศรทัธาในวชิาชพี  ผูบ้รหิารไมม่คีวามเชือ่มัน่ในการบรหิารงานทาํใหข้าดความ

ไวว้างใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  (ภาสกร ลขิติสจัจากุล 0 , 2553) 

   2.2.3.1 ความหมาย    

     รอสส ์(Ross. 1995: 189) ใหค้วามหมายของภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ 

หมายถงึ ผูท้ีม่จีติวญิญ าณในการทาํงานนัน้คอื ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพตนเองตามความเป็น

จรงิ และสามารถมผีลทางบวกต่อการปฎบิตังิานทัง้ของพนกังานและองคก์ารไดใ้นหลายๆ ทาง  

จากสภาพการจดัการศกึษาระดบัขัน้

พืน้ฐานในปจัจบุนัพบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่ม ี ผลการประเมนิมาตรฐานภายนอกอยูใ่นระดบัพอใช้  

และสถานศกึษาบางสว่นไมผ่า่นการประเมนิรอบสองซึง่ควรเป็นปญัหาทีค่วรหว่งใยและหาแนว

ทางแกไ้ขปญั หาผลการป ระเมนิดา้นผูบ้รหิารในมาตรฐานที่  10 ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้าและมี

ความสามารถในการบรหิารจดัการ ทัง้สองรอบ  พบวา่ ผลการประเมนิสว่นใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัพอใช้  

และมขี้อเสนอแนะทัง้  4 ตวับ่งชี้ ใหผู้บ้รหิารมคีณุธรรมจรยิธรรมมคีว ามมุง่มัน่และอุทศิตนในการ

ทาํงาน  มคีวามคิ ดรเิริ่มและมวีสิยัทศัน์ (กระทรวงศกึษาธกิาร , 2552) จากสภาพปจัจบุนัปญั หา

ดงักลา่วทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัศกึษา“ภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณ ” (spiritual leadership) ซึง่

มนีกัการศกึษาคน้ควา้ถงึความหมาย และองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

    ดราฟก ์ (Draft. 2005: 94) ไดใ้หค้ วามหมายของภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ 

ผูนํ้าตามจติวญิญาณ (Those who lead) นัน้แมไ้มไ่ดม้ ี “ตําแหน่ง” แต่ก ็“นํา” ผูอ้ื่นได ้ทัง้น้ีเพราะ 

“ผูนํ้าตามจติวญิญาณ ” หมายถงึการสรา้ง  “ความเชือ่ ” และ“แรงบนัดาลใจ ” และรวมถงึการกระตุน้

อารมณ์ ในการทาํงานหรอืปฏบิตัอิะไรซกัอยา่ง โดยผูนํ้าประเภทน้ีไมต่อ้ง “สัง่” หรอื “บงัคบับญัชา”

ใดๆ เลย ซึง่ภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณไมเ่พยีงสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่นเท่านัน้ แต่ยงัสรา้งแรง

บนัดาลใจใหก้บัผูต้าม คนทีม่ลีกัษณะ “ผูนํ้าทางจติวญิญาณ ” เหลา่น้ี เท่านัน้ทีจ่ะสามารถนํามวลชน

ได ้ไมว่า่จะเป็นในอดตี ปจัจบุนั หรอือนาคต 

    ไฟล ์และ แมทเทอรร์ี ่ (Fry; & Matherly. 2006: 78) ไดใ้หค้วามหมายของ

ภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ หมายถงึ ผูท้ีส่อนโดยใช้หลกัการทีถ่กูตอ้ง พฒันามาจากทฤษฎกีารจงูใจ 

และเป็นแมแ่บบในการพฒันาองคก์ารเชงิบวก         



34 

    แมก็นูลสนั, สมธิ, ไอดลิและคลแีลนด ์(Magnusen. 2002; & Smith. 2007: 

135; Aydin & Ceyland. 2009: 136) ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมถงึแนวโน้มของผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล

ในสถานศกึษาพบวา่ สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื ผูนํ้าตอ้งมภีาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณ ซึง่หมายถงึ ความสามารถ

ของครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา ในการจงูใจหรื อนําบุคคลอื่นๆ อยา่งมี มมุมองทีก่วา้งขวาง  พลงั

ศรทัธา และความไวว้างใจในการปฏบิตังิาน    

    มาคสั ไดหแ์มนและคงิ (Marques Dhiman; & King. 2007: 48) ไดใ้หค้วามหมาย

ของภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ หมายถงึ ความปรารถนาทีม่สีว่นทาํใหม้อีทิธพิลทีจ่ะไปถงึจดุมุ่งหมาย

สงูสุดในชวีติ และเพื่อทีจ่ะดาํรงชวีติตามนัน้ รวมไปถงึการมแีนวปฏิ บตัใิหต้วัเราและผูอ้ื่นเหน็คณุคา่

ของบุคคล 

     ท่านพทุธทาสภกิข ุ(2549: 13) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ 

หมายถงึผูนํ้าทีย่ดึหลกัสตับุรษุนําอยา่งมคีณุธรรม นําใหถ้กูตอ้งทางจติใจ ใชส้ตปิญัญาในการจดัการ

ส่วนรวม   

    กมลวรรณ ทพิยเนตร (2555: 27) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าจติวญิญาณวา่ 

หมายถงึ เป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ในแนวทางของ การมสีว่นรว่มในการสรา้งวสิยัทศัน์ เพื่อการ สือ่สาร

ชดัเจน ใหเ้ป็นไปตามปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้  ความสามารถของผูนํ้าในการจูงใจ

หรอืนํา บุคคลอื่นๆ  อยา่งมวีสิยัทศัน์ เป็นผูส้รา้งความหวงั พลงัศรทัธา และความไวว้างใจในการ

ปฏบิตังิาน   

    สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ  (Spiritual Leadership) หมายถงึ การทีผู่นํ้า

จงูใจใหผู้อ้ ื่นเกดิความศรทัธาในตนเอง เกดิความเชือ่มัน่ และไวว้างใจ จนสามา รถสรา้งแรงบนัดาล

ใจในการพฒันางานได ้ซึง่เป็นผลมาจากพฤตกิรรมการนําของผูนํ้าทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ีและเหน็

คุณค่าของผูอ้ื่น  

   2.2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผูนํ้าทางจิตวิญญาณ     

    นกัวชิาการไดก้ลา่วถงึภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณ โดยอธบิายวา่ ผูนํ้าสามารถ

กระตุน้แรงจงู ใจภายในของผูต้าม โดยการสรา้งเงือ่นไขซึง่ช่วยเพิม่ความรูส้กึถงึความหมายทางจติ

วญิญาณในการทาํงานของพวกเขารว่มดว้ยและมนีกัวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศกลา่วถงึ

ภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณไวด้งัน้ี     

     ไฟร์ (Fry. 2003: 56) ไดใ้หแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณ ไว้ ว่า เป็น

คา่นิยม ทศันะคต ิและพฤตกิรรมซึง่จาํเป็นต่อการกระตุน้แรงจงูใจภายในของบุคคลและผูอ้ื่น และ

เน่ืองดว้ยพวกเขามคีวามรูส้กึทางจติวญิญาณในการอยูร่อด โด ยผ่านเสยีงเรยีกและการเป็นสมาชกิ 

อกีทัง้ Fry (ไฟร์) ไดก้ลา่วถงึเป้าหมายของภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณวา่ “เพือ่สรา้งวสิยัทศัน์ ” และ

คุณค่าทีส่อดคลอ้งไปกบักลยทุธ ์การเพิม่พลงัผ่านทมี ทัง้ในระดบับุคคลและทา้ยทีสุ่ดในระดบั

องคก์ารโดยทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารและผลผลติสงูขึน้และกลา่ววา่ลกัษณะของผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณมกัมลีกัษณะคอื 
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    1) ภาวะทีอ่ยูเ่หนือ (การรบัรู้ ) ของตน ซึง่แ สดงออกในความหมายของ 

“เสยีงเรยีก” หรอืพรหมลขิติ  

    2)  ความเชือ่ ความศรทัธาทีว่า่กจิกรรมของคนคนหน่ึง จะรวมถงึงานทีม่ ี

ความหมายและคุณค่าเกนิกว่าจะเป็นเพยีงเครือ่งมอื เพื่อใหไ้ดต้ามสิง่ทีต่นเองนัน้มุง่หวงั หรอืความ

พอใจของตนเองเท่านัน้ 

     แกรร์ี ่ยคูล ์(Gary Yukl. 2010: 28) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณนัน้จะทาํสิง่ทีช่่วยผูอ้ื่น ทาํใหเ้กดิความพอใจในความตอ้งการสาํคญั 2 ประการ สาํหรบัสิง่ที่

เหนือธรรมชาต ิ (Tarnscendence) และมติรภาพและความเป็นเพือ่นในทีท่าํงาน ผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณจะช่วยเพิม่แรงจงูใจภายใน ควา มมัน่ใจ และความผกูพนักบัองคก์าร และผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณ สามารถสง่เสรมิ ใหก้ารทาํงานมคีวามหมาย โดยเชือ่มโยงกบัคา่นิยม ของผูต้ามและ

เอกลกัษณ์ของพวกเขา นอกจากนัน้ ผูนํ้าเชงิจติวญิญาณจะเพิม่ความพงึพอใจ ความรกั และความ

ไวว้างใจระหวา่งสมาชกิในองคก์าร ผลกค็อืผูนํ้าจติวิญญาณสามารถเพิม่ความรว่มมอืในการสง่เสรมิ

การเรยีนรูร้ว่มกนัและเพิม่แรงบนัดาลใจใหม้ผีลสงูขึน้  

    สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าแบบจติวญิญาณ  (Spiritual Leadership) หมายถงึ บุคคลที่มี

เป้าหมายสาํคญัในการสรา้งวสิยัทศัน์ของผูอ้ื่น เพือ่ทาํใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์าร สิง่สาํคั ญคอื

การทีผู่นํ้าสามารถสง่เสรมิใหก้ารทาํงานมคีวามหมาย โดยเชือ่มโยงกบัคา่นิยมของผูต้าม เพือ่สรา้ง

แรงบนัดาลใจสรา้งพลังศรทัธา และความไวว้างใจในการปฏิ บตังิาน และความรว่มมอืในการทาํงาน

รว่มกนั  

   2.2.3.3 ลกัษณะของพฤติกรรมของภาวะผูนํ้าทางจิตวิญญาณ 

    ดชัชอลล ์และพราววแ์มน (Duchon; & Plowman. 2005. 129; cited in Gary 

Yukl. 2010) ไดศ้กึษาถงึลกัษณะพฤตกิรรม ตามแนวคดิของยคูลไ์วว้า่ผูนํ้าทางดา้นจติวญิญาณควร

จะเกีย่วขอ้งกบัสขุภาพจติ ความพงึพอใจในชวีติ และแรงจงูใจภายในของคนๆ นัน้  

    ไฟร์ (Fry. 2003: 79) ทีก่ลา่วถงึลกัษณะพฤติกรรมทีส่าํคญัของผูนํ้าเชงิ จติ

วญิญาณไวอ้ยา่งครอบคลุมและไฟร์  ไดพ้ฒันาในโมเดลประกอบดว้ยคณุลกัษณะของภาวะผูนํ้าเชงิ

จติวญิญาณ (Qualities of spiritual leadership) ดงัน้ี 

    1)  วสิยัทศัน์ หมายถงึ จดุหมายปลายทางและการเดนิทาง สะทอ้นถงึ

แนวความคดิทีอ่ยูใ่นระดบัสงู กระตุ้ นความหวงัหรอืความเชือ่ และเป็นพืน้ฐานของความดเีลศิไมถ่กู

จาํกดัดว้ยการเรยีกรอ้ง หรอืความตอ้งการจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกั 

    2)  ความรกัทีไ่มเ่หน็แก่ตวั ประกอบดว้ยความไวว้างใจ ความจงรกัภกัด ีการ

ใหอ้ภยั การยอมรบั ความกตญั� ูการยดึหลกัคณุธรรม ความซือ่สตัย ์ ความกลา้หาญ ความถ่อมตวั 

ความกรณุา ความเหน็อกเหน็ใจ ความอดทน การผอ่นตามและความอดกลัน้ 
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    3)  ความหวงั /ความเชือ่ ประกอบดว้ยความอดกลัน้ ความเพยีนพยายาม 

การกระทาํทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่การบรรลเุป้าหมาย ความคาดหวงัถงึรางวลั/ชยัชนะ และการมุง่สูค่วามสาํเรจ็

ทีเ่ป็นเลศิ 

    มาคสั ไดหแ์มน และคงิ (รตัตกิรณ์ จงวศิาล. 2556: 306; อา้งองิจาก Marques 

Dhiman; & King. 2007) ไดก้ําหนดถงึลกัษณะพฤตกิรรมของผูนํ้านางดา้นจติวญิญาณไวด้งัน้ี 

     1)  วสิยัทศัน์ นัน้มคีวามสนใจในเรือ่งความดทีีย่ ิง่ใหญ่ (Greater good) 

แรงปรารถนา (Passion) และเป้าหมาย (Purpose) 

     2)  การส่งเสรมิการเตมิเตม็ (Fulfillment) การทีจ่ติใจรูส้กึพงึพอใจ และ

สมปรารถนาของบุคคล และความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องบุคคล โดยผา่นทางจติวญิญาณ และการรู้

แจง้เหน็จรงิ 

    กมลวรรณ ทพิยเนตร (2555. 67) ไดท้าํการศกึษา โมเดลสมการโครงสรา้ง

ภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณและสงัเคราะหไ์ดม้าซึง่ลกัษณะพฤตกิรรมของผูนํ้าเชงิจติวญิญาณ ไวด้งัน้ี 

     1)  วสิยัทศัน์ คอื ก ารมสีว่นรว่มในการสรา้งวสิยัทศัน์ เพือ่ทีจ่ะนําไป

สือ่สารใหเ้กดิความชดัเจน โดยปฏบิตัติามวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้เป้าหมายไวต้ัง้แต่เริม่ตน้ใหบ้รรล ุ 

      2)  ความหวงั คอื การสรา้งความมัน่ใจในการทาํงานและรวมไปถงึ สรา้ง

แรงบนัดาลใจในการทาํงาน เพือ่ทีจ่ะสามารถทีจ่ะเผชญิสถานการณ์วกิฤตต่ิางๆ ได ้เป็นอยา่งด ี  

      3)  ศรทัธา/ความเชือ่ คอื มคีวามเชือ่ทีเ่กดิจากปญัญา และให้ปฏบิตัติาม

แนวทางของการเรยีนรู ้เพื่อยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการทาํงาน    

      4)  ความไวว้างใจ คอื มคีวามแน่วแน่คงเสน้คงวาในเรือ่งของคาํพดูคาํจา 

และยดึหลกัปฏบิตัทุิกอยา่งดว้ยความซื่อสตัย ์พรอ้มทัง้เน้นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัทุกภาพรวม  

    ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้า่  ภาวะผูนํ้าแบบจติวญิญาณ  (Spiritual Leadership) มี

ลกัษณะพฤตกิรรมทีส่าํคญั 4 ลกัษณะพฤตกิรรม ไดแ้ก่      

    1. มวีสิยัทศัน์ คอื ผูนํ้าทีส่ามารถสรา้งวสิยัทศัน์และตัง้เป้าหมายในการทาํงาน

รว่มกนัใหแ้ก่ผูอ้ื่นใหเ้กดิผลสาํเรจ็อยา่งชดัเจน    

     2. การสรา้งแรงจงูใจ คอื การโน้มน้าวใจใหผู้อ้ ื่นทาํต ามเป้าหมายใหส้าํเรจ็ 

ดว้ยการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูอ้ื่น   

     3.   มคีวามเชือ่ และศรทัธา คอื มคีวามมุง่มัน่และอดทนในการทาํตามเป้าหมาย

ทีไ่ดว้างไว ้โดยปฏบิตัจินสามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้   

     4.   มคีวามไวว้างใจได ้คอื การทีผู่นํ้ามคีวามมัน่คง ในคาํพดู และการกระทาํ 

จนทาํใหผู้อ้ ื่นไวว้างใจ    
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  2.2.4  ภาวะผูนํ้าตามสภาพจริง (15Authentic 

   แนวคดิของภาวะผูนํ้าตามสภาพ จรงิ  ( 15

Leadership) 

Authentic Leadership) เริม่ไดร้บัความ

สนใจมากในปจัจบุนัน้ี กม็นีกัวชิาการบางกลุม่  (สุเทพ  พงศศ์รวีฒัน์ . 2004; อา้งองิจาก Dee Hock. 

1997) ใชค้าํวา่ “True leader” และไดม้กีารนําเสนอมมุมองอกีดา้น หน่ึงของภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ

ใน “Leadership Quartery” ซึง่ไดม้กีารตพีมิพป์ระเดน็พเิศษ เรือ่ง ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ ใน ค.ศ. 

2005 (Avolio & Gardner. 2005; cited in Gary Yukl. 2010: 178) คาํกาํจดัความของภาวะผูนํ้า

ตามสภาพจรงิ มี  ความหลากหลาย แต่นกัทฤษฎทุีกคน ในยคุปจัจบุนัมกัใชค้าํวา่ 

15“Authentic 

    2.2.4.1 ความหมาย 

Leadership” และกลา่วถงึลกัษณะทางพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิและ เน้น

ความสาํคญัของความมัน่คงในคาํพดู การกระทาํ และคา่นิยมของผูนํ้า แงม่มุที่ เพิม่เตมิของภาวะ

ผูนํ้าตามส ภาพจรงิ  จะรวมไปถงึคา่นิยมทางบวกของผูนํ้า การตระหนกัรูต้วัเองของผูนํ้า และ

ความสมัพนัธท์ีไ่วใ้จไดก้บัผูต้าม ภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ เป็นทฤษฎบีรรทดัฐาน (Normative 

Theory) ซึง่อธบิายถงึผูนํ้าในอุดมคตสิาํหรบั องคก์ารซึง่ทฤษฎน้ีีพยายามทีจ่ะบรูณาการ ความคดิ

ก่อนหน้าน้ีและมผีูใ้หค้วามหมายและลกัษณะไวด้งัน้ี 

    อโวรโิอ และกราดเนอร ์และลแูทนซ ์ (Avolino; & Gardner; & Mayo. 2004; 

cited in Gary Yukl. 2010: 376) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิวา่หมายถงึ บุคคลที่

มพีฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะเขม้เขง็ มคีวามชดัเจนและสมํ่าเสมอ และจะเป็นผูท้ีต่ระหนกัรูใ้นตนเองอยา่ง

สงูสุดเกีย่ว กบัเรือ่งของค่านิยมและความเชื่อ อารมณ์และเอกลกัษณ์ของตนเองและความสามารถ

ของพวกเขาเอง   

    เมย ์และวารมับะวา (May; & Walumbwa. 2005; cited in Gary Yukl. 2010: 

287) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าตามสภาพ จรงิว่าหมายถงึบุคคลทีม่ลีกัษณะ รูจ้กัตนเองดแีละ

ตระหนกัรูว้่าพวกเขานัน้เชื่อในอะไร พวกเคา้ยงัตอ้งการยอมรบัตนเองในระดบัทีส่งูดว้ย ซึง่คลา้ยกบั

ความมวีฒุภิาวะทางอารมณ์นัน้เอง ซึง่บุคคลทีม่ภีาวะ ผูนํ้าตามสภาพ จรงินัน้จะมคีา่นิยมหลกั

ทางบวก เช่นความซื่อสตัย ์ความเอือ้ เฟ้ือ ความเมตตากรณุา ความยตุธิรรม ความรบัผดิชอบ และ

การมองโลกในแงด่ ีพฤตกิรรมของ ผูนํ้าตามสภาพ จรงิจะรวมถงึการยอมรบัหลกักา รของคา่นิยมที่

แทจ้รงิและมกีารปฏบิตัติามคา่นิยมนัน้อยา่งสมํ่าเสมอ บุคคลเหลา่นัน้จะไมต่อ้งการทีจ่ะไดร้บัการยก

ยอ่งหรอืสถานะอาํนาจใดๆ แต่เป็นไปเพื่อการแสดงออกและการปฏบิตัติามคา่นิยมและความเชือ่ 

    ชามธิส ์และอเีลยีมม ์ (Shamiz; & Eilam. 2006; cited in Gary Yukl. 2010. 

365) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิวา่หมายถงึ การกระทาํของผูนํ้าตามสภาพจรงิจะ

ถูกกําหนดอยา่งเขม้แขง็โดยค่านิยม และมคีวามเชื่อซึ่ งไมใ่ช่ความปารถนาทีจ่ะใหม้คีนชอบหรยืก

ยอ่ง หรอืเพื่อการรกัษาตําแหน่งแต่อยา่งใด ซึง่ค่านิยมและความเชื่อของผูนํ้าตามสภาพจรงิจะซมึซบั

อยูภ่ายในอยา่งเขม้ขน้มากกวา่ทีเ่ป็นการพจิารณาอยา่งผวิเผนิหรอือยา่งธรรมดาตามบรรทดัฐาน

ของสงัคม ทีส่ามารถเปลีย่นไดอ้ยา่งงา่ย เน่ืองจ ากผูนํ้าตามสภาพ จรงิจะมแีรงจงูใจมาจากความ

ตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเองและการตรวจสอบตนเอง จะมคีวามรูส้กึทีจ่ะปกป้องตนเองน้อยแต่เปิดการ

เรยีนรูจ้ากการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและความผดิพลาดมากกวา่  
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     แกรร์ี ่ยคูล ์(Gary Yukl. 2010: 313) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะ ผูนํ้าตาม

สภาพจรงิวา่หมายถงึ แรงจงูใจของบุคคลคนนัน้เอง ซึง่ไดแ้ก่ พลงัความอุตสาหะ มองโลกในแงด่ ี

และมคีวามชดัเจนในเป้าหมาย รวมถงึการเผชญิหน้ากบัความลาํบากของการทา้ทาย อุปสรรค การ

พา่ยแพ ้ซึง่อทิธพิลของ ผูนํ้าตามสภาพ จรงิกบัผูต้ามบางคนถกูเสรมิโดยความเชือ่มัน่ในคา่นิยมที่

ชดัเจน และศลีธรรม สามารถสง่เสรมิใหผู้อ้ ื่นมคีวามผกูพนัหรอืมกีารอุทศิตวั โดยการกระตุน้และการ

เป็นแบบอยา่ง ของการมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และมเีอกลกัษณ์ทางสงัคม ผูนํ้าจะประสบผลสาํเรจ็

ในการมอีทิธพิลต่อผูต้ามในการสนบัสนุนการเปลีย่นแปลงความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ดว้ยความ

กระตอืรอืรน้ ก ารมองโลกในแงด่ ีและการมคีวามหวงั เกีย่วกบัการมคีวามสาํเรจ็รว่มกนัแมว้า่จะมี

อุปสรรคหรอืความยากลาํบากกต็าม 

    ผูว้จิยัสามารถ สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าตามสภาพ จรงิ (15Authentic 

   2.2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผูนํ้าตามสภาพจริง 

Leadership) 

หมายถงึ ลกัษณะของ พฤตกิรรมของผูนํ้า ทีม่คีวามมัน่คงในคาํพดู การกระทาํ และคา่นิยม ซึ่ งผูนํ้า

ตามสภาพจรงิจะมกีารรบัรูต้นเองอยา่งถกูตอ้ง และรูจ้กัตนเองสงูเกีย่วกบัค่านิยม ความเชื่อ อารมณ์ 

และรวมไปถงึเอกลกัษณ์ ของตนเอง  มคีวาม เขม้แขง็ ชดัเจน มัน่คงและสมํ่าเสมอ มคีุณธรรม 

จรยิธรรม และมคี่านิยมทีด่เีพื่อยดึถอื และปฏบิตัติามคา่นิยมนัน้อยา่งสมํ่าเสมอ  

    มนีกัวชิาการหลายคนไดเ้สนอทฤษฎภีาวะ ผูนํ้าตามสภาพ จรงิ ในหลาย

รปูแบบเช่น Avolino. Gardner. 2004; Mayo. May. 2005; Walumbwa. Shamiz; & Eilam. 2006; 

Gary Yukl. 2010 อตัมโนทศัน์หรอืการตรวจสอบและการรบัรูข้องตนเอง ขอ งภาวะผูนํ้าแทจ้รงิ จะมี

ความเขม้แขง็ ชดัเจน มัน่คงและสมํ่าเสมอ ผูนํ้าตามสภาพ จรงิจะมคีวามตระหนกัรูใ้นตนเองสงู

เกีย่วกบัคา่นิยมความเชือ่ อารมณ์ เอกลกัษณ์ของตนเอง และความสามารถของพวกเขาเองหรอือาจ

กล่าวไดว้่า ผูนํ้าตามสภาพ จรงิจะรูจ้กัตนเองเป็นอยา่งดแีละตอ้งมกีารยอมรั บตนเองในระดบัทีส่งู

ดว้ยซึง่คลา้ยกบัความมวีฒุภิาวะทางอารมณ์  และจะตอ้งมคีา่นิยมทางบวกเช่นวา่ความซือ้สตัย ์

ความเอือ้เฟ้ือ มเีมตากรณุา มคีวามยตุธิรรมมคีวามรบัผดิชอบและการมองโลกในแงด่ ีพฤตกิรรม

ของผูนํ้าตามสภาพจรงิจะรวมถงึการยอ มรบัหลกัการของคา่นิยมและมกีารปฏิ บตัติามคา่นิยมอยา่ง

สมํ่าเสมอ และระหว่างรปูแบบต่างๆ ของทฤษฎขีอง George (จอรจ์) ปี ค.ศ. 2003 เน้นทีค่วาม

ตอ้งการสาํหรบัผูนํ้าตามสภาพจรงิทีจ่ะเพิม่พลงัใหค้นอื่น ซึง่สอดคลอ้ง  Garder (การด์เนอร์) และ

คณะ ค.ศ. 2005 เสนอวา่ผูนํ้าตามสภาพจรงิจะส่งเสรมิความมุง่มัน่ในตนเองของ ผูต้าม เพื่อใหพ้วก

เขานัน้สามารถทีจ่ะบรรลตุามความตอ้งการดา้นความมอีสิระ มสีมรรถนะ และความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  

   2.2.4.3 ลกัษณะพฤติกรรมและขอบเขตของภาวะผูนํ้าตามสภาพจริง 

    สธุาสนีิ แสงมกุดา (2556: 34) เสนอวา่ลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงินัน้ประกอบดว้ย  
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     1)  การตระหนกัในตนเอง คอื การรูจ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของ ตวัเองทาํให้

เกดิการปรบัปรงุตนเองดว้ยความสมคัรใจ  สามารถดงึเอาพลงัแหง่ศกัยภาพของตนมาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดได ้ทาํใหต้วัเรามบุีคลกิภาพด ีเป็นทีร่กัแก่บุคคลทัว่ไปและทาํใหเ้กดิความรว่มมอืซึง่

กนัและกนัในภาระกจิการงาน และรวมไปถงึการมคีวามสขุในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน 

     2)  การมกีฎเกณฑศ์ลีธรรมของตนเอง คื อ เป็นผูท้ีค่วามประพฤตทิีด่ทีี่

ชอบ หรอืธรรมในระดบัศลี หรอืกรอบปฏบิตัทิีด่ ีเกีย่วกบัความรูส้กึรบัผดิชอบ บรสิทุธิ ์ ขจดัสิง่ทีไ่มด่ี

ของตน ต่อสูต่้อความไม่ สบาย และลาํบาก  และรวมไปถงึการยดึหลกั หลกัความประพฤตทิีด่สีาํหรบั

บุคคลทีพ่งึปฏบิตั ิ 

     3)  ความโปรง่ใสเชงิสมัพนัธ์  คอื 17 การกระทาํการใด ๆ ของทัง้ในระดบั

บุคคลและองคก์รทีผู่อ้ ื่นสามารถมองเหน็ได ้คาดเดาได้  และเขา้ใจได้ ครอบคลมุถงึทุกการกระทาํที่

เป็นผลจากการตดัสนิใจ ของผู้นํา และการดาํเนินการต่างๆ รวมไปถงึ งานสาธารณประโยชน์ อื่นๆ 16

     4)  กระบวนการทีส่มดลุ คอื การมขีัน้ตอนในการจดัสรรการทาํงานต่างๆ  

ไดอ้ยา่งลงตวัโดยไมเ่กดิความโน้มเอยีงและไมเ่กดิความลงัเล มคีวามแน่วแน่ มัน่คงต่อการกระทาํ

ของตนเอง 

 

ดว้ย 

     5)  การเรยีนรูจ้ากอนา คต คอื  เป็นการมุง่เน้นในเรือ่งการสรา้ง สิง่ต่างๆ 

สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  และเน้นเรยีนรูท้ีเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากแนวคดิของนกัพฒันาใหม่ๆ  จนไดม้าซึง่

การเรยีนรูท้ ัง้สิน้ 

    แกรร์ี ่ยคูล ์(Gary Yukl. 2010: 314) กลา่ววา่ ประเดน็สาํคญัในการพฒันา

ลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ 

     ประเดน็ที ่1.  เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูนํ้าอยา่งเป็นกระบวนการ

ตามธรรมชาต ิเช่นความสามารถพเิศษทีม่อียูภ่ายใน สาํหรบัภาวะผูนํ้าทีจ่ะคน้พบหรอืการ

พฒันาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

     ประเดน็ที ่2. เกีย่วขอ้งกบัการพฒั นาภาวะผูนํ้าจากการต่อสู ้การอดทน 

ต่อความลาํบากสาหสัได ้ 

     ประเดน็ที ่3. เกีย่วกบัการพฒันาผูนํ้าทีเ่ป็นผลจากการหาสาเหตุทีม่ ี

คุณค่าของความผกูพนัทีเ่ขม้แขง็ เช่นค่านิยมและความเชื่อมนัคอืเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

     ประเดน็ที ่4. เกีย่วกบัการพฒันาทีเ่ป็นกระบวนการของ การเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์ เรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิแนวทางอื่นๆ ทีใ่หมแ่ละมแีนวทางมาปรบัใชก้บัตนเองในทางบวก

มากขึน้ 

    ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้า่  ภาวะผูนํ้าตามสภาพ จรงิ ( 15Authentic Leadership) มี

ลกัษณะพฤตกิรรมประกอบดว้ย 4 ลกัษณะพฤตกิรรม ดงัน้ี 
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    1.  การรูจ้กัตนเอง  คอืการเขา้ใจตนเอง รูข้อ้บกพรอ่ง พรอ้มหาทางแกไ้ ข

ขอ้บกพรอ่งเหลา่นัน้ดว้ยตนเอง รูจ้กัทีจ่ะดงึเอาศกัยภาพของตนเองมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน จน

ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น    

     2.  มคีณุธรรม จรยิธรรม คอื การสรา้งคา่นิยมทีด่งีาม การทีผู่นํ้ามกีารกาํหนด

คา่นิยมที่ ประกอบดว้ยคณุธรรม จรยิธรรมทีด่ขีองตนเอง และนํามาใชใ้นการตดัสนิใจแสดง

พฤตกิรรมต่างๆ   

     3. มคีวามไวว้างใจได ้คอื การแสดงพฤตกิรรม ผูนํ้ามคีวามมัน่คง และแน่ว

แน่ในการตดัสนิใจ และการกระทาํ ตลอดจนผลจากการตดัสนิใจของผูนํ้านัน้ไวใ้จได ้สามารถคาด

เดา และเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน     

     4. ใฝเ่รยีนรู ้คอื การทีผู่นํ้าสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่จากการศกึษาหาความรูอ้ยู่

เสมอตลอดเวลา  

 2.3. แบบวดัภาวะผูนํ้า 

   ในการวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูนํ้านัน้ ไดม้กีารใชเ้ครือ่งมอืในการวดัภาวะผูนํ้าในหลาย

รปูแบบตามบรบิทและวตัถุประสงคข์องการวจิยั ทัง้น้ีจ ากการศกึษาผูว้จิยัสามารถจาํ แนกเครือ่งมอื

ในการวดัไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี 

  2.3.1  การวดัภาวะผูนํ้าโดยใช้แบบสอบถาม 

    แบบสอบถามถอืไดว้า่เป็นเครือ่งมอืทีม่ผีูว้จิยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั

ภาวะผูนํ้าเป็นจาํนวนมาก ดงัเช่นนกัวจิยัทีท่าํการศกึษาภาวะผูนํ้าในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

    วนัชยั ยงบนัทม (2551: 71) ไดศ้กึษาแบบภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มธัยมศกึษาสมบรูณ์ สงักดัแผนกศกึษา ประจาํนครหลวงเ วยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว โดยเครือ่งมอืแบ่งเป็น ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบ

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check List) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ

คดิเหน็เกีย่วกบัแบบภาวะผูนํ้า เป็นแบบมาตรสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

    มงคลชยั จตุพรชยัมงคล (2550: 54) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการเขต 2 โดยใชแ้บบสอบถามภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูกบัครโูรงเรยีนในสงักดั ทัง้น้ีแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 

ใชแ้บบสาํรวจรายการ (Check List) เพื่อถามขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 สอบถามภาวะ

ผูนํ้าของผูบ้รหิารจากครผููส้อนในลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

    สนุทร ยามสริ ิ (2550: 31) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลนครเชยีงใหม ่โดยไดใ้ชเ้ครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามซึง่แปลมาจากแบบสอบถาม MLQ 

(Multifactor Leadership Questionnaire) ของ Bass และ Avolio (2002) ซึง่เป็นแบบสอบถามทีเ่น้น

สอบถามภาวะผูนํ้าจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูนํ้า โดยไดน้าใชว้ดัภาวะผูนํ้าอยา่งแพรห่ลายทัง้

งานวจิยัในและต่างประเทศ  
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    จารวุรรณ หลกัคาํพนัธ ์(2547: 41) ไดศ้กึษาแบบภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ตามทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเข ตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามเขต 2 โดยได้

ใชแ้บบสาํรวจรายการ (Check List) เพือ่ถามขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม และสอบถามภาวะผูนํ้าของ

ผูบ้รหิารจากครผููส้อนและผูบ้รหิารเองในลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  

  2.3.2  การวดัภาวะผูนํ้าโดยใช้แบบทดสอบ  

    แบบทดสอบ เป็นรปูแ บบของเครือ่งมอืทีไ่มค่อ่ยพบมากนกัในการนํามาวดัภาวะ

ผูนํ้า หากแต่มนีกัวจิยัทีเ่ลอืกใชเ้ป็นเครือ่งมอื ดงัเช่น อญัชล ีเหลอืงอ่อง (2540: 67) ไดท้าํการศกึษา

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีน อาชวีศึกษาเอกชน โดยใชเ้ครือ่งมอืเป็นแบบทดสอบ  MSDT (The 

Management Style Diagnosis Test) ของ Reddin ซึง่เป็นแบบทดสอบทีแ่ต่ละขอ้จะมขีอ้ยอ่ย 2 ขอ้ 

ผูต้อบจะเลอืกตอบขอ้ยอ่ยเพยีงขอ้เดยีว จนครบทุกขอ้ หากแต่การใชแ้บบทดสอบน้ีมขีอ้จาํกดัใน

ความซบัซอ้นของการวเิคราะหข์อ้มลู และมผีูนิ้ยมใชน้้อย 

  2.3.3 การวดัภาวะผูนํ้าโดยวิธีผสมผสาน 

    การใชเ้ครือ่ง มอืวดัภาวะผูนํ้าโดยวธิผีสมผสานนัน้ สว่นมากจะเป็นการวจิยัที่

ตอ้งการขอ้มลูเชงิลกึใหค้รอบคลุมหลายมติ ิหรอืการวจิยัเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ และมุง่ผลแนว

ทางการพฒันาภาวะผูนํ้า ต่อไป ดงัเช่นงานวจิยัของทศันา ประสานตรี (2553: 95) ไดพ้ฒันารปูแบบ

การใชภ้าวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร เพือ่พฒันางานวขิาการ ในมหาวทิยาลยันครพนม  : การวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม โดยใชเ้ครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลู 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ 

เพือ่สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและเกีย่วขอ้งโดยตรงต่องานวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา และ 

แบบสอบถามแบบมโีครงสรา้ง โดยใชส้อบถามภาวะผูนํ้าจากผูบ้รหิารในคณะและวทิยาลยัเอง  

    จากรปูแบบการวดัภาวะผูนํ้าขา้งตน้พบวา่การศกึษาภาวะผูนํ้าสว่นใหญ่ใชก้ารวดั

ภาวะผูนํ้าโดยใชแ้บบสอบถาม ทัง้น้ีงานวจิยัทีใ่ชแ้บบสอบถามนัน้มกัมุง่ทีศ่กึษาระดบัภาวะผูนํ้าเป็น

สาํคญั แต่การใชเ้ฉพาะแบบสอบถามอาจไดข้อ้มลูไมค่ รอบคลมุทัง้หมด เพราะเป็นการตอบคาํถาม

ตามโครงสรา้งทีผู่ว้จิยักาํหนดไว ้ทัง้น้ีการใชก้ารสมัภาษณ์จากผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งยอ่ม

ไดข้อ้มลูในเชงิลกึเพื่อมาประกอบการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป  

  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกใชก้ารวดัภาวะผูนํ้าโดยวธิผีสมผสาน ก ล่าวคอืใช้

แบบสอบถามเพือ่วดัภาวะผูนํ้าของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติตามทศันะของนิสติ และใชแ้บบ

สมัภาษณ์สาํหรบัครพูีเ่ลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศก์ เพือ่สอบถามภาวะผูนํ้าของนิสติ

ตามความคาดหวงัและตามสภาพจรงิของผูร้ว่มผลติบณัฑตินิสติครฯู ทัง้น้ีเพื่อให้ ไดข้อ้มลูทีช่ดัเจน 

เหมาะสมกบับรบิทและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวจิยั   
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3.  การศึกษาความคาดหวงั  

 3.1 ความหมายของความคาดหวงั 

 เคลย ์ (Clay. 1988: 252) ได้ใหค้วามหมายของ ความคาดหวงั คอืต่อ การกระทาํหรื อ

สถานการณ์วา่เป็นการคาดการณ์ลว่งหน้าถงึอนาคตทีด่ี  เป็นความมุง่หวงัทีด่งีาม  เป็นระดบัหรอืคา่

ความน่าจะเป็นของสิง่ใดสิง่หน่ึงทีห่วงัไว ้

 พจนานุกรมออกฟซฟ์อรด์ (Oxford Advanced Leamer's Dictionary. 2000) ไดใ้หค้วามหมาย

ของความคาดหวงัเป็นความเชือ่  เป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีค่าดการณ์ล่วงหน้า ต่อบางสิง่

บางอยา่งวา่ควรจะเป็น หรอืควรจะเกดิขึน้มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2540:18) ไดก้ล่าวถงึ

ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารวา่  เมือ่ผูร้บับรกิารมาตดิต่อกบัองคก์รหรอืธรุกจิบรกิารใดๆ  กม็กัจะ

คาดหวงัวา่จะไดร้บัการบรกิารอยา่งไดอยา่งหน่ึง  ซึง่ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรบัรูแ้ละเรยีนรู้

เกีย่วกบัความคาดหวงัพืน้ฐาน และรูจ้กัสาํรวจความคาดหวงัเฉพาะของผูร้บับรกิาร เพือ่สนองบรกิาร

ทีต่รงกบั ความคาดหวงั ซึง่จะทาํใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ  หรอือาจเกดิความประทบัใจขึน้ได้

หากการบรกิารนัน้เกนิความคาดหวงั 

 ชษิณุกร พรภาณุวชิญ ์(2540: 6) อธบิายวา่ ความคาดหวงัหมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ 

การรบัรู ้การตคีวาม หรอืการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ  ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของบุคคลอื่น ทีค่าดหวงั

ในบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน  โดยคาดหวงัหรอืตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีต่นตอ้งการ

หรอืคาดหวงัเอาไว ้

 สมลกัษณ์ เพชรช่วย (2540: 12) ไดใ้หค้วามหมายของความคาดหวงัไวว้่า  การทีบุ่คคลจะ

กาํหนดความคาดหวงัของคนนัน้จะตอ้งประเมนิความเป็นไปไดด้ว้ย  ทัง้น้ีเพราะความคาดหวงัเป็น

ความรูส้กึนึกคดิ  และคาดการณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยสิง่นัน้ๆ  อาจจะเป็นรปูธรรมหรอื

นามธรรม กไ็ดค้ว ามรูส้กึนึกคดิ หรอืคาดการณ์นัน้ๆ  จะมลีกัษณะเป็นการประเมนิคา่โดยมาตรฐาน

ของตนเองเป็นเครือ่งวดัการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล  แมจ้ะเป็นการใหต่้อสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม หรอื

นามธรรมชนิดเดยีวกนั  กอ็าจะแตกต่างออกไปได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัภมูหิลงั ประสบการณ์ ความสนใจ  

และการเห็ นคณุคา่ความสาํเรจ็ของสิง่นัน้ๆ  และการทีบุ่คคลจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน

มากน้อยแค่ไหน จงึขึน้อยูก่บัปจัจยั  2 อยา่ง คอืระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการรางวลันัน้  และ

ความคาดหวงัของบุคคลนัน้เองทีจ่ะมองวา่มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใดในการไดร้บัการ

ตอบสนองความตอ้งการในสิง่นัน้  ถา้เหน็วา่รางวลัทีจ่ะไดจ้าก ความพยายามนัน้มคีณุคา่กบัตนมาก 

และเป็นไปไดส้งู  บุคคลกจ็ะทุ่มเทความสามารถใหม้ากขึน้ แต่ถา้คดิวา่ความเป็นไปไดม้น้ีอย  หรอื

รางวลัทีไ่ดน้้อย กจ็ะไมพ่ยายามเพราะคดิวา่เป็นการลงทุนทีไ่มคุ่ม้คา่ 

 สริวิรรค ์อศัวกุล (2548: 1) อธบิายวา่ ความคาดหวงั หมายถงึ  ความคาดหวงัของมนุษย์

เป็นการคดิลว่งหน้าไวก่้อน ซึง่อาจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่ดิไว้  แต่มบีทบาทสาํคญัต่อพฤตกิรรมของ

บุคคล 
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 ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้า่ ความคาดหวงั  (Expectancy) คอืความรูส้กึความตอ้งการทีม่ต่ีอ

สิง่ใดสิง่หน่ึงทีเ่ป็นอยูใ่นป ัจจบุนัไปจนถงึอนาคตขา้งหน้า  เป็นการคาดคะเนถงึสิง่ทีจ่ะมากระทบต่อ 

การรบัรูข้องคนเรา โดยใชป้ระสบการณ์การเรยีนรูเ้ป็นตวับ่งบอก 

 3.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory)  

 วคิเตอรว์รมู (Vroom อา้งองิ ในอญัชล ี วรฬุ  หวาณชิ . 2539: 53) ไดอ้ธบิายถงึ ลกัษณะ

พฤตกิรรมของทฤษฎคีวามคาดหวงัทีส่าํคญัคอื  

 1.  Valence หมายถงึ ความพงึพอใจของบุคคลทีม่ต่ีอผลลพัธ ์

 2. Instrumentality หมายถงึ เครือ่งมอื อุปกรณ์ วถิทีางทีจ่ะไปสู่ความพงึพอใจ 

 3.  Expectancy หมายถงึ ความคาดหวงัในตวับุคคลนัน้ๆ  บุคคลมคีวามตอ้งการหลายสิง่

หลายอยา่ง ดงันัน้  จงึพยามดิน้รนแสวงหาหรอื กระทาํดว้ย วธิใีดวธิหีน่ึง เพือ่ตอบสนองความ  

ตอ้งการหรอืสิง่ทีค่าดหวงัไว ้ซึง่เมือ่ไดร้บัการตอบสนองแลว้กต็ามความคาดหวงัของบุคคล จะไดร้บั

ความพงึพอใจ ขณะเดยีวกนักค็าดหวงัในสิง่ทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ 

 3.3 ปัจจยักาํหนดความคาดหวงั  

 พชัร ีมหาลาภ (2538: 14) ปจัจยัทีก่าํหนดความคาดหวงัม ี3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  กบัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดลอ้ม  ความคาดหวงัและการ

แสดงออกจงึแตกต่างกนั เพราะความคดิความตอ้งการของแต่ละ  บุคคลเน้นแตกต่างกนั  

 2.  ขึน้อยูก่บัความยากงา่ยของงาน  และประสบการณ์ทีผ่า่นมา ในครัง้นัน้ๆ กล่าวไดว้่าถา้

บุคคลเคยประสบความสาํเรจ็ในการทาํงานนัน้มาก่อน กจ็ะทาํใหม้กีารกาํหนดระดบัความคาดหวงัใน

การทาํงานในคราวต่อไปสงูขึน้  และใกลเ้คยีงสภาพความเป็นจรงิมากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มจะ

กําหนดความคาดหวงัลงมา กเ็พื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความรูส้กึลม้เหลวจากร ะดบัความคาดหวงัทีต่ ัง้ไว้

สงูกวา่ความสามารถจรงิ 

 3.  ขึน้อยูก่บัการประเมนิความเป็นไปได ้เพราะความคาดหวงัเป็นความรูส้กึนึกคดิและ  

การคาดการณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง  โดยสิง่นัน้ๆอาจเป็นรปูธรรมหรอืนามธรรมกไ็ดจ้ะเป็น

การประเมนิคา่  โดยมมีาตรฐานของตนเองเป็น เครือ่งวดัของแต่ละบุคคล ซึง่ การประเมนิค่าของแต่

ละคน ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงชนิดเดยีวกนั กอ็าจแตกต่างกนัได ้ดว้ยขึน้อยูก่บัภมูหิลงั  ประสบการณ์ 

ความสนใจการใหคุ้ณค่าแก่สิง่นัน้ๆ ของแต่ละบุคคล  จากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้  แสดงใหเ้หน็วา่ความ

คาดหวงัของมนุษยค์าดหวงัเกดิจากสภาพแวดลอ้มทีบุ่คคลไดร้บักบัความรูส้กึนึกคดิ  และพฤตกิรรม 

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ตามความรู ้ประสบการณ์และความตอ้งการ แลว้บุคคลจะตดัสนิใจ  
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4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 4.1 งานวิจยัในประเทศ 

 กติตก์าญจน์ ปฏพินัธ์ (2555) ไดท้าํการศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัการแสด งออกภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคแ์ละปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา

อาชวีศกึษาจาํแนกตามเพศ  อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้รหิาร  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคท์ีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  และความมี

อทิธพิลของแต่ละปจัจยั  กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา  จาํนวน 684 คน มผีลการวจิยัดงัน้ี  1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา

อาชวีศกึษามรีะดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  โดยผูบ้รหิารทีม่เีพศ

ต่างกนั มรีะดบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคไ์มแ่ตกต่างกนั  และผูบ้รหิารทีม่อีายตุ่างกนั  มปีระสบการณ์

การเป็นผูบ้รหิารต่างกนั  มรีะดบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั  2. ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษาอยู่ ในระดบัมากทัง้สาม

ปจัจยั คอื แรงจงูใจภายใน  สภาพแวดลอ้มแบบเปิด  และความรูเ้ชงิลกึ  เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบดา้น

เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้รหิาร  พบว่าไมแ่ตกต่างกนั  3. โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะ

ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ์ 4. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษาพบวา่

ปจัจยัแรงจงูใจภายในมอีทิธพิลรวมสงูสดุต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  รองลงมาคอืปจัจยั

สภาพแวดลอ้มแบบเปิดมน้ํีาหนกัอทิธพิลรวมต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  และปจัจยัความรูเ้ชงิลกึมี

น้ําหนกัอทิธพิลรวม และอทิธพิลทางตรงต่อภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  โดยปจัจยัเชงิสาเหตุทัง้สามตวั

รว่มกนัอธบิายภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษา  

 สมศกัดิ ์ กจิธนวฒัน์ (2545) ได้ทาํการศกึษาการพฒันารปูแบบการเสรมิสรา้งภาว ะผูนํ้า 

เชงิสรา้งสรรคส์าํหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดยอ่ม  โดยใชห้ลกัการจดักจิกรรมตามแนวมนุษย์  

นิยมและการเพิม่พลงัศกัยภาพตนเองของแอนโทน่ี  รอ็บบนิส์ โดยการวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

สาํหรบัรปูแบบการทดลองมี  2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มกีาร ทดสอบก่อนและหลงั

การทดลองกลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดยอ่มในจงัหวดัอุดรธานี  จาํนวน 60 คน ที่

อาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม และสุ่มตวัอยา่งแบบจบัคู่เหมอืนโดยยดึคะแนนภาวะ  ผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์

ทีท่ดสอบก่อนการทดลอง  เป็นกลุ่มทดลอง  1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม  1 กลุ่มกลุ่ม ละ 30 คน กลุ่ม

ทดลองเขา้รว่มโปรแกรมการจดักจิกรรมเพื่อเพิม่พลงัศกัยภาพบุคคลโดยแบ่ง  ออกเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 คอื การเขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร "การพฒันาพลงั  ศกัยภาพบุคคล

สาํหรบั SMEs" เป็นระยะเวลา 2 วนัตัง้แต่เวลา 08.00-17.00 น. และส่วนที่ 2 คอื การทาํแบบฝึกหดั

ใน "โปรแกรม 21 วนัสูพ่ลงัศกัยภาพบุคคล "ซึง่เป็นคู่มอืแห่งความสาํเรจ็ให้  ผูป้ระกอบการธรุกจิ

ขนาดยอ่มไดท้าํกจิกรรมตามแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัการออกแบบไวใ้นคูม่อื  โดยจะ เป็นการทาํกจิกรรม

ดว้ยการนําตนเองและตอ้งทาํแบบฝึกหดัวนัละ 1 บททุกวนัเป็นเวลา  21 วนั ตดิต่อกัน เครือ่งมอืทีใ่ช้



45 

ในการวจิยั ไดแ้ก่แบบวดัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค์  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการ  ทดสอบความแตกต่าง

ของคา่เฉลีย่คะแนนภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยวธิกีารทดสอบคา่ที  (t-test) ผลการวจิยั  พบวา่ 

คะแนนภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคร์ะยะหลงัการทดลองของกลุม่  ทดลองสงูกว่า กลุ่มควบคุมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 อนุวฒัน์ วภิาคธาํรงคณุ  (2553) ไดท้าํการศกึษาและเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะภาวะผูนํ้า

แบบรบัใช้ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย  ใน 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ การเหน็คณุคา่ของผูอ้ื่น  การพฒันาผูอ้ื่น  การสรา้งสงัคมชุมชน  การแสดงออกทางคณุธรรม  

การสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า  และการใชภ้าวะผูนํ้ารว่มกนั  จาํแนกตามคุณลกัษณะของบุคลากร  ไดแ้ก่ 

ประสบการณ์การทาํงาน  และ ระดบัการศกึษาและเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันะต่อการทาํงาน

กบัคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่ง

ประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัน้ี  คอื ครขูองสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีล

แห่งประเทศไทยปีการศกึษา  2553 จาํนวน 328 คน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิคา่  5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ ในวเิคราะหข์อ้มลูคอื  คา่รอ้ยละ  

(Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และการทดสอบ

สมมตุฐิานใช้ คา่การทดสอบที(t– test) และคา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธ์  (Pearson product moment 

correlation) ผลวจิยัพบว่า 

 1.  คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์  

คาเบรยีลแห่งประเทศไทยใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การเหน็คณุคา่ของผูอ้ื่น  การพฒันาผูอ้ื่น  การสรา้งสงัคม

ชุมชน การแสดงออกทางคณุธรรม  การสง่เสรมิการเป็นผูนํ้า  และการใชภ้าวะผูนํ้ารว่มกนั  ทัง้

โดยรวมและรายดา้น มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

 2.  คณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์            

คาเบรยีลแห่งประเทศไทย  ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนั  มคีวาม

คดิเหน็ต่อคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีล

แหง่ประเทศไทยโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คุณลกัษณะ

ภาวะผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย  

ตามความคดิเหน็ของครทูีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบั

ใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทยโดยรวมและรายดา้น  

ไมแ่ตกต่างกนั 

 3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบรบัใชผู้บ้รหิารสถานศกึษาในเครอื

มลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย  กบัทศันะต่อการทาํงาน  มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
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 บงัอร ไชยเผอืก (2550: 93) ไดท้าํการศกึษาคุณลกัษณะผูนํ้าแบบรบัใช้  โรงเรยีนคาทอลกิ

สงักดัคณะภคนีิพระกุมารเยซู  ใน 10 ดา้น ไดแ้ก่ การฟงั การเหน็อกเหน็ใจ  การเยยีวยารกัษาการ

ตระหนกัรู้ การโน้มน้าวใจ การสรา้งมโนทศัน์  การมองการณ์ไกล  ความรบัผดิชอบรว่มกนั การอุทศิ

ตนเพือ่พฒันาคน และการสรา้งกลุม่ชน  เพือ่ศกึษาบรรยากาศของโรงเรยีนคาทอลกิสงักดัคณะภคนีิ

พระกุมารเยซ ูใน 3 ดา้น คอืบรรยากาศหอ้งเรยีน บรรยากาศนอกหอ้งเรยีน  และบรรยากาศของการ

สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  ระดบัช่วงชัน้ของครู กลุ่มตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ ครทูีป่ฏบิตังิานหน้าการสอนในโรงเรยีนคาทอลกิ  สงักดัคณะภคนีิพระกุมารเยซปีูการศกึษา  

2549 จาํนวน 103 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่น

ประมาณคา่  5 ระดบั โดยคุณลกัษณะของผูนํ้าแบบรบัใชม้คี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  .99 และ

บรรยากาศโรงเรยีนมคีา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั  .91 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื  คา่รอ้ยละ  

คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา่ที และการวเิคราะหค์วาม แปรปรวนแบบทาง

เดยีว ปละการเปรยีบเทยีบรายคูโ่ดยการทดสอบคา่เซฟเฟ่  ผลการศกึษาพบว่า  คุณลกัษณะผูนํ้า

แบบรบัใชข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัคณะภคนีิพระกุมารเยซู โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมาก  เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่  ไดแ้ก่การสรา้งมโนทศัน์  ความรบัผดิชอบรว่มกนั  การโน้ม

น้าวจติใจ การมองการณ์ไกลการฟงั  การเยยีวยารกัษา  การอุทศิตวัเพือ่พฒันาคน  การสรา้งกลุ่มชน 

การเหน็อกเหน็ใจ  การตระหนกัรู้ และบรรยากาศของโรงเรยีนคาทอลกิ  สงักดัคณะภคนีิพระกุมาร

เยซู โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี  เรยีงตามลาํดบัคา่เฉลีย่  ไดแ้ก่ บรรยากาศของการ

ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมบรรยากาศหอ้งเรยีน และบรรยากาศนอกหอ้งเรยีน 

 กมลวรรณ ทพิยเนตร  (2555) ไดท้าํการศกึษา โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานการวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและ

เปรยีบเทยีบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษ าขัน้พืน้ฐาน เปรยีบเทยีบจาํแนกตา มเพศ อาย ุและขนาดของ

โรงเรยีน เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณสาํหรบั

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้จากทฤษฎแีละผลงานวจิยักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  และเพื่อ

ศกึษาขนาดอทิธพิลทางตรง อทิธพิลท างออ้ม และอทิธพิลรวมของปจัจยัทีนํ่ามาศกึษาต่อภาวะผูนํ้า

เชงิจติวญิญาณสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มตวัอยา่งคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป �

การศกึษา 2555 จาํนวน 28,657 คน และขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 740 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีาร

สุม่แบบหลายขัน้ตอน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบมาตรวดัประเมนิทีม่คีา่ความเชือ่ถอื 0.97 

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติแิละโปรแกรมลสิเรลวเิคราะหข์อ้มลูเป็น

สถติพิรรณนาและสถติอิา้งองิ  มผีลการวจิยัดงัน้ี 
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 1.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมรีะดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณในระดบั

มาก  โดยผูบ้รหิารทีม่เีพศต่างกนัมรีะดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิผูบ้รหิารทีม่อีายแุละปฏบิตัริาชการในโรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการแสดงออก

ภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณไมแ่ตกต่างกนั 

 2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมรีะดบัการแสดงออกปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิ

จติวญิญาณ คอื ความผกูพนัต่อองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

และผลติภาพมคีา่เฉลีย่อยูใ่นร ะดบัมาก เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบจาํแนกตามเพศ  อาย ุและขนาดของ

โรงเรยีนไมแ่ตกต่างกนัทัง้สามกรณ ี

 3. โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษอ์ทิธพิลรวมสงูสดุต่อภาวะผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณเท่ากบั  0.62 มน้ํีาหนกัอทิธพิลทางตรงและทางออ้มเท่ากบั 0.12,0.50 อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  รองลงมาคอืปจัจยัความพงึพอใจในการทาํงานมน้ํีาหนกัอทิธพิลรวมต่อภาวะ

ผูนํ้าเชงิจติวญิญาณเท่ากบั  0.54 มน้ํีาหนกัอทิธพิลทางตรงและทางออ้มเท่ากบั 0.49, 0.05 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และปจัจยัผลติภาพ มน้ํีาหนกัอทิธพิลรวมต่อภาวะผูนํ้าเชงิจติ

วญิญาณเท่ากบั 0.27 มน้ํีาหนกัอทิธพิลทางตรงและทางออ้มเท่ากบั 0.27 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั  0.01 โดยปจัจยัเชงิสาเหตุทัง้สามตวัรว่มกนัอธบิายภาวะผูนํ้าเชงิจติวญิญาณสาํหรั บ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร้อ้ยละ 60 

 ธมลวรรณ มเีหมย (2553) ไดท้าํการศกึษาระดบัภาวะผู้ นําแบบรบัใช้และจติวญิญาณใน

องคก์ารผลการปฏบิตังิา นเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล  ศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าแบบ รบัใช้ จติวญิญาณในองคก์าร  และผลการปฏบิตัิงานตลอดจน

ศกึษาปจัจยั ดา้นภาวะผูนํ้าแบบรบัใชจ้ติวญิญาณในองคก์าร  ทีร่ว่มกนัอธบิายผลการปฏบิตังิานของ

ผูบ้รหิารระดบัตน้  โดยกลุ่มตวัอยา่ง  คอืผูบ้รหิารระดบัตน้ของธรุกจิอุตสาหกรรมอาหารแหง่หน่ึงใน

เขตกรงุเทพมหานครจาํนวน 210 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางส ถติเิพือ่การวจิยั  

ผลการวจิยัพบว่า  1) ระดบัภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้ จติวญิญาณในองคก์าร  และผลการปฏบิตังิานอยูใ่น

ระดบัสงู 2) ผูบ้รหิารระดบัตน้ทีม่เีพศ  อายุ สถานภาพและอายงุานต่างกนัมผีลการปฏบิตังิานไม่

แตกต่างกนัสว่นผูบ้รหิารระดบัตน้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั  มผีลการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติิ  3) ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้ และจติวญิญาณในองคก์าร  มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ผลการปฏบิตังิานโดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั  .373, .394 ตามลาํดบั อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั  .01 และ 4) ตวัแปรภาวะผูนํ้าแบบ รบัใช้ จติวญิญาณในองคก์าร  สามารถรว่มกนั

พยากรณ์ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัตน้ไดร้อ้ยละ  20.10 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  

.01 
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 สุธาสนีิ แสงมกุดา (2556) ศกึษาเรือ่งการพฒันาเครือ่งมอืวดัภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การวจิยัน้ีมวีตัถุประสง คเ์พือ่ 1) กาํหนดลกัษณะพฤตกิรรม ภาวะ

ผูนํ้าตามสภาพจรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) พฒันาเครือ่งมอืวดัภาวะ ผูนํ้าตามสภาพ

จรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และ 3) กําหนดเกณฑป์กตวิสิยั (norm) ของภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารและครใูน

สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จาํนวน 849 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบ สอบถามภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการหาคา่สถติพิืน้ฐาน และใชโ้ปรแกรม LISREL 

ในการวเิคราะหล์กัษณะพฤตกิรรมเชงิยนืยนั ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ลกัษณะพฤตกิรรม ภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี       

5 ลกัษณะพฤตกิรรม ไดแ้ก่ 1) การตระหนกัในตนเอง 2) การมกีฎเกณฑศ์ลีธรรมของตนเอง 3) ความ

โปรง่ใสเชงิสมัพนัธ ์4) กระบวนการทีส่มดลุ และ 5) การเรยีนรูจ้ากอนาคต โดยโมเดลลกัษณะพฤตกิรรม 

ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์

(χ2

 2. เครือ่งมอืวดัภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นมาตร

ประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่สามารถวดัไดท้ัง้การแยกแต่ละ ลกัษณะพฤตกิรรม  และแบบรวมทัง้ 5 

ลกัษณะพฤตกิรรม  โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คอื แบบวดัภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัผูบ้รหิาร และสาํหรบัครู ผลการประเมนิแบบวดัพบวา่มคีณุภาพอยูใ่น

เกณฑด์มีาก คา่ความเทีย่งรวมทัง้ฉบบัมคีา่ 0.9043 เกณฑป์กตวิสิยั (norm) ของภาวะ ผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบวา่เ กณฑป์กตริวม ผูบ้รหิารส่วนใหญ่  (รอ้ยละ 

26.88) มคีะแนนภาวะ ผูนํ้าตามสภาพจรงิ อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู สว่นเกณฑป์กตขิอง ลกัษณะ

พฤตกิรรมยอ่ย  

 =171.07, df = 159) โดยลกัษณะพฤตกิรรม ที ่5 มคีา่น้ําหนกั ลกัษณะพฤตกิรรม มากที่สุด 

รองลงมาคอื ลกัษณะพฤตกิรรม ที ่3, 1, 4 และ 2 ตามลาํดบั 

 4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 ซสิค ์(Sisk. 2001) ไดท้าํการศกึษาภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์อง ผูบ้รหิารการศกึษาระดบักลาง 

ระดบัอาวโุส  และระดบัสงู  (CEOs) ในสหรฐัอเมรกิาโดยใชว้ธิกีาร  สมัภาษณ์เชงิลกึ  ผลการศกึษา  

พบวา่  มยีทุธศาสตรท์ัง้หมด  4 ประการทีจ่ะช่วยสง่เสรมิภาวะผูนํ้า  เชงิสรา้งสรรค์  ประกอบดว้ย       

1) การมุง่เน้นใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ทีส่าํคญั  2) การใหอ้าํนาจ  ในการทาํงานแก่ทุกฝา่ย  3) การ

ยอมรบัการเปลีย่นแปลง และ 4) การอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏบิตังิาน  

 เคลลี ่โรเบริท์ (Kelley Robert. 2005) ได้ทาํการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้ากบั

การจดั บรรยากาศทีเ่หมาะสมของโรงเรยีน  จากการศกึษา  พบวา่ ผูนํ้าในสถานศกึษาจาํเป็นตอ้ง

มองให้ เหน็ถงึความตอ้งการของบ รรดาครแูละบุคลากรทางการศกึษาทัง้หลาย  รวมถงึจาํเป็นตอ้ง

เปิด โอกาสใหพ้วกเขาไดแ้สดงความคดิเหน็  และแสดงวสิยัทศัน์ไดอ้ยา่งเตม็ทีใ่นลกัษณะการเพิม่
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พลงั อาํนาจ ทีส่าํคญัจะตอ้งสามารถนําพาใหพ้วกเขารว่มกนัสรา้งบรรยากาศทีด่ขีองสถานศกึษาได้

อยา่ง สรา้งสรรคน์ัน่เอง 

 เมรีย์ส์ (Miears. 2004) ได้ทาํการศกึษาเรือ่งการเป็นผูนํ้าแบบรบัใชแ้ละความพงึพอใจใน

การทาํงาน การศกึษาความสมัพนัธใ์นเขตการศกึษาเทก็ซสัและโรงเรยีนรฐับาล (Servant leadershipand 

job satisfaction: A correlational study in Texas Education Agency Region X public schools)

จดุมุ่งหมายของการศกึษาวจิยัน้ีมสีองสว่น  สว่นแรกคอืเพือ่ยนืยนัวา่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ

ความเป็นผูนํ้าคอื  แบบประเมนิความเป็นผูนํ้าองคก์ร  (Laub. 1999) ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการสาํรวจ

นัน้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชก้ารไดด้ใีนการประเมนิระดบัของความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชแ้ละควา มพงึพอใจใน

การทาํงานในองคก์รโรงเรยีนรฐับาล ประการทีส่องคอืเพือ่ตรวจสอบความเชือ่มโยงกนัระหวา่งระดบั

ของการเป็นผูนํ้าแบบรบัใชท้ีส่ามารถสงัเกตไดก้บัระดบัของความพงึพอใจในการทาํงานทีอ่ยูใ่น

บรบิทขงิองคก์รโรงเรยีนรฐับาลระเบยีบวธิวีจิยัเป็นการศกึษาความสมัพนัธใ์ชต้วัแปร ทีส่นใจสองตวั

คอืระดบัของความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชภ้ายในองคก์รโรงเรยีนรฐับาลและระดบัของความพงึพอใจใน

การทาํงานทีรู่ส้กึไดโ้ดยผูป้ระกอบอาชพีทางการสอนทีอ่ยูภ่ายในโรงเรยีนรฐับาล  การสุม่ตวัอยา่งผู้

ประกอบวชิาชพีการสอนทีอ่ยูภ่ายในหน่วยงานของรฐัเทก็ซสัและเป็นโรงเรยีนรฐั บาลไดร้บัการเชญิ

ใหเ้ขา้รว่มทาํแบบสอบถามน้ี  โดยการตอบแบบสอบถามใช่วธิกีารสง่คาํตอบทางอนิเตอรเ์น็ท      

(ตอบแบบออนไลน์ ) ผลการวจิยัพบวา่ความน่าเชือ่มัน่ภายในเครือ่งมอืเมือ่ทดสอบดว้ยสมัประสทิธ์

อลัฟ่าครอนบาคคอื .98 ชีใ้หเ้หน็วา่มนัเป็นไปไดว้า่ทีค่าํตอบจากแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัสงู

มากนกัเกดิจากความคดิเหน็สว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามเองมากกวา่ทีจ่ะเกดิจากความยากของ

แบบสอบถามหรอืคาํถามทีไ่มช่ดัเจน  ค่าสถติเิพยีรส์นัแสดงให้ เหน็คา่ความสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่ง

มากที่  r = .723 (p < .01,two tailed) ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งความเป็นผูนํ้าและค วามพงึพอใจในการ

ทาํงาน ซึง่หมายความวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีรู่ส้กึวา่มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าสงูในโรงเรยีนของ

พวกเขาจะมคีวามพงึพอใจในการทาํงานมากกวา่  ผลการทดสอบดว้ย  ANOVA และรปูแบบการ

กระจายทีใ่ชเ้พือ่การจรวจสอบขอ้มู ลถกูนํามาใชเ้พือ่ยนืยนัผลทีป่ราก ฏในการศกึษาวจิยัน้ีสรุ ป

เครือ่งมอืประเมนิความเป็นผูนํ้าในองคก์รการศกึษาเวอรช์ัน่ของ  (Laub. 1999) แสดงใหเ้หน็ว่ามี

ความน่าเชือ่ถอืภายในเครือ่งมอืเช่นเดยีวกนักบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัการประเมนิความ

เป็นผูนํ้าทีม่มีาก่อนหน้าน้ี  ดงันัน้ผูท้ีจ่าํนําเครือ่งมอืน้ีไปใชใ้นการศกึษ าต่อไปสามารถเชือ่มัน่ไดว้า่

เครือ่งมอืมคีวามแมน่ยาํในการประเมนิระดบัความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชภ้ายในองคก์ร  เช่นองคก์รที่

เป็นโรงเรยีน  เช่นเดยีวกบันําไปประเมนิความพงึพอใจในการทาํงานภายในองคก์รแหลา่นัน้  แมว้า่

OLA จะไมไ่ดนํ้ามาใชก้บัองคก์รโรงเรยีนแต่  กส็ามารถนําOLA มาใช้ประเมนิองคก์รในภาพรวมได้  

จากการศกึษาน้ีพบวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีการสอนตอบแสดงในทางบวกกบัลกัษณะของความเป็นผูนํ้า

แบบรบัใช ้จากการทีผู่ต้อบแบบสอบถามทีรู่ส้กึวา่มลีกัษณะของผูนํ้าแบบรบัใชใ้นองคก์รของตนมาก

มคีวามพงึพอใจในการทาํงานสงูดว้ย  ดงันัน้การนําลกัษณะของความเป็นผู้ นําแบบรบัใชไ้ปใชใ้น

องคก์รจงึควรไดร้บัความสนใจเพือ่นําไปใชใ้นองคก์รเพือ่รกัษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 
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 แลมป์เบริท์ (Lambert. 2004) ได้ทาํการศกึษาเรือ่งคณุภาพของการเป็นผูนํ้าแบบรบัใช้

ของผูบ้รหิาร  บรรยากาศองคก์รและความสาํเรจ็ของนกัเรยีน  การศกึษาความสมัพนัธ์  (Servant 

leadership qualities of principals, organizational climate, and student achievement: A 

correlational study) โครงงานวจิยัน้ีถกูออกมาเพือ่ศกึษาความเป็นผูนํ้าในโรงเรยีนมธัยมควบคูก่บั

บรรยากาศของโรงเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเพือ่ใหท้ราบวา่มี ความสมัพนัธ์

ระหวา่งพฤตกิรรมการเป็นผูนํ้าแบบรบัใช้  ทศันคตขิองผูบ้รหิารและความสาํเรจ็โดยรวมทัง้หมดของ

โรงเรยีน  ดงัทีป่ระเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยแบบทดสอบมาตรฐาน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชก้ารเป็นผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนกบับรรยากาศโดยรวม

ทัง้หมดของโรงเรยีนไดร้บัการตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยม  และคณาจารยไ์ดม้า

จากโรงเรยีนประจาํอาํเภอในฟลอรดิาไดร้บัการสาํรวจ  และผลจากการสาํรวจนํามาทาํการวเิคราะห์

ทัง้โดยรวมทัง้หมด และการศกึษาอยา่ควบคุมในเรือ่งสถานะทางสงัคม การวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏวา่

มสีมัพันธอ์ยา่งมนียัสาํคญัระหวา่งการเป็นผูนํ้าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมและการไดม้า

ซึง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  และมนียัสาํคญัมากกวา่ระหวา่งการเป็นผูนํ้าแบบรบัใชท้ี่

ปรากฏกบับรรยากาศของโรงเรยีน  นอกจากนัน้เมือ่ทาํการควบคมุในเรือ่ง  สถานะทางสงัคม

บรรยากาศของโรงเรยีนยงัสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีม่สีถานะทางสงัคมตํ่า 

 แฮนนิแกนน์ (Hannigan. 2008) ได้ทาํการศกึษาเรือ่งความเป็นผูนํ้าในสถาบนัอุดมศกึษา

การศกึษาความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชใ้นฐานะของตวัทาํนายการปฏบิตังิานของบุคลากรในวทิยาลยั  

Roft College Performance (Leadership in Higher Education: An Investigation of Servant 

Leadership as a Predictor of College Performance) จาการทีส่ภาทอ้งถิน่ไดอ้อกบญัญตัทิี่  1725 

ใหว้ทิยาลยัชุมชนในแคลฟิอรเ์นียและวทิยาลยัประจาํอาํเภอสรา้งองคก์รทีม่โีครงสรา้งของการมสีว่น

รว่มเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พนกังานและนกัศกึษาทุกคนทีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้จะเขา้รว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ในการดาํเนินงานของวทิยาลยัและอาํเภอ  งานวจิยัทีม่าก่อนหน้าน้ีชีใ้หเ้หน็วา่ขณะทีโ่ครงสรา้ง

เหลา่น้ีกาํลงัเขา้ทีเ่ขา้ทางคณุคา่ของการเขา้รว่มจะไมอ่ยูน่อกเหนือจากโครงสรา้งเหลา่น้ี  จดุมุง่หมาย

ของการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีคอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้เกีย่วกบัระดบัของความเป็น

ผูนํ้าแบบรบัใชใ้นวทิยาลยัชุมชน  5 แห่งในแคลฟิอรเ์นีย  และเพือ่ระบุความสมัพนัธใ์ดๆ  ทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งระดบัของความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชก้บัการปฏบิตังิานของวทิ ยาลยัการศกึษาน้ีใชแ้บบ

ประเมนิความเป็นผูนํ้าองคก์ร (OLA Laub. 1999) เพื่อวดัระดบัความเป็นผูนํ้าแบบรบัใชแ้ละเพื่อการ

ทาํดรรชนีทีเ่ป็นมาตรฐานจากการใชเ้กณฑป์ระเมนิการปฏบิตัิ  7 เกณฑใ์นขณะทีอ่ตัราการตอบกลั บ

แบบสอบถามไมเ่พยีงพอต่อระดบันั ยสาํคญัทางสถติผิลทีต่อบกลบัมาแสด งใหเ้หน็วา่ความเป็นผูนํ้า

แบบรบัใชไ้มเ่กดิขึน้ในระดบัองคก์รของวทิยาลยัทัง้แห่งซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีม่ก่ีอนหน้าน้ีว่า  

การเหน็คณุคา่ของการเขา้รว่มนัน้ไมอ่ยูน่อกเหนือจากโครงสรา้งของการมสีว่นรว่มทีต่ ัง้ไวส้มมตฐิาน

ทางเดยีวทีต่ ัง้ไวเ้กีย่วกบัความสมัพนัธข์องดรร ชนีการปฏบิตังิานและดรรชนีของความเป็นผูนํ้าแบบ

รบัใชไ้มค่วรจะถกูปฏเิสธอยา่งไรกต็ามนยัสาํคญัความสมัพนัธอ์ยูใ่นทางกลบักนัระหวา่งการเป็นผูนํ้า

แบบรบัใชแ้ละคะแนนการปฏบิตังิานสองอยา่งซึง่เน้นจากกลุม่นกัศกึษาทีไ่ดร้บั 
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 สรปุไดว้า่งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัภาวะผูนํ้าทัง้ในและต่ างประเทศ  พบวา่การบรหิารจดัการ

สถานศกึษา หรอืหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของการจดัการสถานศกึษา หรอืหน่วยงาน

ต่างๆ นัน้ อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุต่อภารกจิของสถานศกึษา และหน่วยงาน

ต่างๆ  รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้ ผู้ทมีอีาํนาจลว้น ต้องมภีาวะผูนํ้า ทัง้สิน้  

เน่ืองจากภาวะผูนํ้า นัน้สามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บั หน่วยงาน ต่างๆ  ไดทุ้กๆ หน่วยงาน ไดด้ี

โดยเฉพาะสถานศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั นอกจากน้ีภาวะผูนํ้า ลว้นยงัมอีทิธพิลในหลายๆ ดา้นอยา่ง

มากมายอกีดว้ย  ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่คงจะตอ้งมกีารศกึษาวิ จยัและพฒันาเรือ่งภาวะผูนํ้าต่อไปอกี  

เน่ืองจากเราอยูใ่นยคุของการเปลีย่นแปลงและมคีวามเจรญิกา้วหน้าของโลกอยูต่ลอดเวลา 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยผา่นการแสดงความคดิเหน็ของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ  อาจารยนิ์เทศ ก์ของคณะศกึษาศาสตร ์และครพูีเ่ลี้ ยงนิสติปฏบิตักิารสอน ซึง่มแีนวทาง

ขัน้ตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 

1. สาํรวจลกัษณะภาวะผูนํ้าของนิสิต 

 1.1 กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

  1.1.1 นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต  จาํนวน 403 คน ไดม้าจาก  การสุม่แบบแบ่ง

ชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจาํนวนนิสติครหูลกัสตูรการ ศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 2,015 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 

สงิหาคม 2556) ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

    ขัน้ที ่1  แบ่งนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่ 5 ปีการศกึษา  2556 แบ่งออกเป็นคณะได ้ 6 คณะ ไดแ้ก่ มนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และพลศกึษา  

    ขัน้ที ่2  สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) นิสติ โดยการจบัฉลากแบบ

ไมใ่สค่นื รอ้ยละ 20 ของจาํนวนนิสติแต่ละคณะ ในแต่ละสาขาวชิา 

  1.1.2 ครูพ่ีเล้ียงนิสิต ปฏิบติัการสอน  จาํนวน 278 คน ปีการศกึษา 2556 โดยการ

เลอืกสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจาํนวน 662 คนแบ่งไดเ้ป็น 6 คณะคอื 

ศกึษาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และพละศกึษา  ตาม

รายชือ่ของนิสติไปแต่ละคณะ แต่ ละสาขาวชิาแยกตามนิสติของแต่ละสาขานัน้ๆ  แลว้จงึนําไปเทยีบ

กบัตารางเครซีม่อรแ์กน  และทาํการสุม่โดยการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยการ

จบัฉลากแบบไมใ่สค่นื รอ้ยละ 40 ของจาํนวนครพูีเ่ลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอนทัง้หมด  

  1.1.3 อาจารยนิ์เทศ ก์ จาํนวน 132 คน ปีการศกึษา 2556 (เอกสารประกอบการ

สมัมนาหลงัปฏิ บตักิารสอนและฝึกประส บการณ์วชิาชพีและปฐมนิเทศนิสติปฏิ บตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปี พ .ศ. 

2556: 12) จากจาํนวน 249 คน โดยการเลอืกสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แบ่ง

ไดเ้ป็น 6 คณะคอื ศกึษาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ

พละศกึษา  แบ่งไปตามรายชือ่ของนิสติในแต่คณะ  และทาํการสุม่อยา่งงา่ย  (Simple Random 

Sampling) ดว้ยการจบัฉลากแบบไมใ่สค่นื รอ้ยละ 65 ของจาํนวนอาจารยนิ์ เทศกข์องคณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2556  
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 1.2 การสร้างเคร่ืองมือ 

  1.2.1 การสรา้งเครือ่งมอืไดด้าํเนินการดงัน้ี 

     1.2.1.1  กาํหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งเครือ่งมอื เกีย่วกบั ภาวะผูนํ้าของนิสติ

ครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 

     1.2.1.2 ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎต่ีางๆ  ตามทีก่าํหนดในกรอบและ

แนวความคดิในการวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของนิสติค รหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) เพือ่

นํามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอื 

     1.2.1.3 กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูว้ ิ จยัได้

นํามาเขยีนนิยามตามลกัษณะทีต่อ้งการวดั  

    1.2.1.4 รา่งขอ้คาํถาม โดยทาํการเขยีนขอ้ความใหม้คีวามครอบคลมุตาม

โครงสรา้งของนิยามศพัทเ์ฉพาะ  

    1.2.1.5 นํารา่งแบบสอบถามและ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ เพือ่

พจิารณา และปรบัปรงุเครือ่งมอืใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

    1.2.1.6 นําเครือ่งมอืทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบปรบัปรงุ แกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งแลว้  นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน  5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา  (Content 

Validity) โดยใชเ้กณฑค์วามคดิเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนั (Index of Item-objective congruence: IOC) 

โดยกําหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้คาํถามทีส่ามารถนําไปใชไ้ดท้ีเ่กณฑค์่า IOC ≥ .6 - 1.0  

     1.2.1.7 ปรบัปรงุเครือ่งมอืตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

 1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้  

 เป็นแบบสอบถาม ภาวะผูนํ้า เป็นมลีกัษณะเป็นขอ้คาํถาม ภาวะผูนํ้าทัง้ 4 ดา้น ของนิสติ

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมนิระดบัภาวะผูนํ้าของนิสติ

ครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตามภาวะผูนํ้า 4 ลกัษณะทีผู่ว้จิยัสงัเคราะหข์ึน้  โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิระดบัภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตาม

ภาวะผูนํ้า 4 ลกัษณะ คอืภาวะผูนํ้าสรา้งสรรค ์ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ ภาวะ

ผูนํ้าตามสภาพจรงิ ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  4 ระดบัซึง่มคีวามหมายของระดบั

ดงัน้ี ระดบัน้อย ระดบัคอ่นขา้งน้อย ระดบัปานกลาง ระดบัคอ่นขา้งมาก และระดบัมาก 

  1.4 การวิเคราะหข้์อมลู  

 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการพจิารณาคา่เฉลีย่สงูสดุในแต่ละดา้นโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คอื 

  1.4.1 หาคา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ของแต่ละดา้นแลว้นําไปเปรยีบเทยีบกบั

เกณฑ์ โดยแบ่งระดบัของคะแนนโดยวธินํีาค่าสงูสุดลบดว้ย คา่ทีต่ํ่าสดุแลว้หารดว้ยจาํนวนระดบัชัน้ 

(วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2551) ไดเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
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  0.00 – 0.60 ระดบัน้อย                                                                              

  0.61 – 1.20 ระดบัคอ่นขา้งน้อย                                                                                 

  1.21 – 1.80 ระดบัปานกลาง                                                             

  1.81 – 2.40 ระดบัคอ่นขา้งมาก                                                    

  2.41 – 3.00 ระดบัมาก 

   1.4.2 จดัประเภทผูนํ้าโดย ดา้นใดมคีา่เฉลีย่สงูสดุกถ็อืวา่มลีกัษณะผูนํ้าในดา้นนัน้ 

 

2. สมัภาษณ์ลกัษณะภาวะผูนํ้าของนิสิตจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 2.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

  2.1.1  ครพ่ีูเลี้ยงนิสิตปฏิบติัการสอน จาํนวน 26 คน ปีการศกึษา 2556 จากจาํนวน 

278 คนแบ่งไดเ้ป็น 6 คณะคอื ศกึษาศา สตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์และพละศกึษา ไดจ้ากการสุ่มเลอืกแต่ละคณ ะ และสาขาวชิาของนิสติทีอ่อกไป

ปฏบิตักิารสอน ณ ทีส่ถานศกึษานัน้ๆ  

  2.1.2 อาจารยนิ์เทศก ์จาํนวน 26 คน ปีการศกึษา 2556 จาก 163 คน แบ่งไดเ้ป็น  

6 คณะคอื ศกึษาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และพละศกึษา   

ไดจ้ากการสุ่มเลอืกแต่ละคณะ 

 2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้  

 เป็นแบบสมัภาษณ์ลกัษณะของ นิสติ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ และภาวะผูนํ้าตามความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

 2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

   2.3.1 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัคณะ

ทัง้ 6 คณะ ทีร่ว่มผลตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ และขอหนงัสอืไปยงัโรงเรยีนทีสุ่่มกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ขอสมัภาษณ์ครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฏบิตักิารสอน 

ทัง้ 10 โรงเรยีน ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลทีม่นิีสติ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปฏบิตักิาร

สอนอยูใ่นปจัจบุนั  จาํนวน 50 คน และตดิต่อขอสมัภาษณ์ท่านอาจารยนิ์เทศทัง้ 3 ประเภทของ

อาจารยนิ์เทศก ์จาํนวน 50 คน ซึง่ไดผู้เ้ชีย่วชาญทีต่อบแบบสมัภาษณ์ไดส้มบรูณ์ จาํนวน 26 ท่าน  

   2.3.2 ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์ จาํนวน 50 คน ทางโทรศพัท์โดยใชป้ระเดน็ทีไ่ดต้ัง้

ไว ้แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึ และบนัทกึเสยีงมาวเิคราะหเ์น้ือหาและสรปุขอ้มลู 
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 2.4 การวิเคราะหข้์อมลู  

 โดยวเิคราะหเ์น้ื อหาสรปุเป็นประเดน็ทีเ่ป็น ลกัษณะของพฤตกิรรมทางภาวะผูนํ้า ซึง่ปรบั

ให้ขอ้คาํถามเขา้กบับรบิทของการ สมัภาษณ์ แลว้ จงึ นํามาลงเป็นตารางความถี ่ จากนัน้นํามา

เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย  ตามคา่รอ้ยละทีไ่ด้แลว้นํามาเทยีบกบัลกัษณะพฤตกิรรมของแต่ละภาวะ

ผูนํ้าทัง้ 4 ประเภท  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การวจิยัครัง้ น้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษา ลกัษณะภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิ ยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีเ่ป็นจรงิ โดยส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม

ตวัอยา่ง 3 กลุ่ม คอืนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ชัน้ปีที่ 5 ทีท่าํการปฏบิตักิาร

สอนทีโ่รงเรยีน จาํนวน 403 คน จากครพูีเ่ลีย้งนิสติ ปฏิบตักิารสอน จาํนวน 278 คน และอาจารย์

นิเทศก์จาํนวน 132 คน รวมทัง้สิน้ทีส่ง่แบบสอบถามจาํนวน 900 ชุด ไดร้บัคนืจาํนวน 813 ชุด คดิ

เป็นรอ้ยละ 88.49 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม สาํเรจ็รปู SPSS (The Statistical 

Package for the Social Sciences) และมกีารสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 2 กลุ่มคอื กลุ่มครพูีเ่ลีย้งนิสติ

ปฏบิตักิารสอน  และกลุม่ของอาจารยนิ์เทศก ์ จากจาํนวนทัง้หมดกลุม่ตวัอยา่งละ 50 คน และได้

สมัภาษณ์ อยา่งละจาํนวน 26 คน และจงึนําผลการสมัภาษณ์ ไปวเิคราะหต์ามประเดน็ทีส่าํคญั

ตามลาํดบั ซึง่มกีารนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 ตอนคอื 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   

 ตอนที ่2 ภาวะผูนํ้าของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ทีเ่ป็นจรงิและตาม

ความคาดหวงัของผูร้ว่มผลติบณัฑติ นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ .5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ     

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู

ตรงกนัจงึไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

  n  แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 x   แทน คา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D.   แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 %  แทน คา่รอ้ยละ (2Percentage

  f  แทน คา่ความถี ่0

) 

 

(Frequency) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่ง พบขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพสว่นตวัของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 จาํนวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ ประเภทของอาจารยนิ์เทศก ์  

 คณะและสาขาวชิา 

 

ลกัษณะ 
เพศ   

รวม 
ชาย หญิง   

1. สถานภาพ 
    

     1.1 ครพูีเ่ลีย้งนสิติปฏบิตักิารสอน 122 156 
 

278 

 
(43.90%) (56.10%) 

 
(100.0%) 

     1.2 อาจารยน์เิทศก ์ 45 87 
 

132 

 
(34.10%) (65.90%) 

 
(100.0%) 

     1.3 นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 135 268 
 

403 

 
(33.50%) (66.50%) 

 
(100.0%) 

รวม 302 511   813 

  (37.10%) (62.90%)   (100.0%) 

2. ประเภทของอาจารยน์เิทศก ์
    

     2.1 อาจารยน์เิทศกว์ชิาเฉพาะ 15 29 
 

44 

 
(34.10%) (65.90%) 

 
(100.0%) 

     2.2 อาจารยน์เิทศกก์ารศกึษา 15 29 
 

44 

 
(34.10%) (65.90%) 

 
(100.0%) 

     2.3 อาจารยน์เิทศกป์ระจาํโรงเรยีน 15 29 
 

44 

 
(34.10%) (65.90%) 

 
(100.0%) 

รวม 45 87   132 

  (34.10%) (65.90%)   (100.0%) 

3. คณะ (นสิติและครพูีเ่ลีย้งนสิติปฏบิตักิารสอน) 

     3.1 คณะมนุษยศาสตร ์
43 72 

 
115 

 
(37.40%) (62.60%) 

 
(100.0%) 

     3.2 คณะสงัคมศาสตร ์ 44 72 
 

116 

 
(37.90%) (62.10%) 

 
(100.0%) 

     3.3 คณะศกึษาศาสตร ์ 44 72 
 

116 

 
(37.90%) (62.10%) 

 
(100.0%) 

 

     3.4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 

44 

 

72  

 

116 

 
(37.90%) (62.10%) 

 
(100.0%) 

     3.5 คณะวทิยาศาสตร ์ 44 72 
 

116 

 
(37.90%) (62.10%) 

 
(100.0%) 

     3.6 คณะพลศกึษา 37 64 
 

116 

 
(37.30%) (62.60%) 

 
(100.0%) 

รวม 257 424   681 

  (37.70%) (62.30%)   (100.0%) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ลกัษณะ 
เพศ   

รวม 
ชาย หญิง   

4. สาขาวชิา 
    

     4.1 สาขาภาษาไทย 19 29 
 

48 

 
(39.60%) (60.40%) 

 
(100.0%) 

     4.2 สาขาภาษาองักฤษ 13 28 
 

41 

 
(31.10%) (68.30%) 

 
(100.0%) 

     4.3 สาขาสงัคมศกึษา 19 30 
 

49 

 
(38.80%) (61.20%) 

 
(100.0%) 

     4.4 สาขาการประถมศกึษา 13 28 
 

41 

 
(31.10%) (68.30%) 

 
(100.0%) 

     4.5 สาขาจติวทิยาการแนะแนว 13 19 
 

32 

 
(40.60%) (59.40%) 

 
(100.0%) 

     4.6 สาขาเทคโนโลยสีือ่สารการศกึษา 19 21 
 

40 

 
(47.50%) (52.50%) 

 
(100.0%) 

     4.7 ศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา - ทศันศลิป์ 13 19 
 

32 

 
(40.60%) (59.40%) 

 
(100.0%) 

     4.8 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา  
          - ดนตรศีกึษา – ดนตรไีทย 

13 18 
 

31 

 
(41.90%) (58.10%) 

 
(100.0%) 

     4.9 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา  
         - ดนตรศีกึษา – ดนตรสีากล 

13 27 
 

40 

 
(32.50%) (67.50%) 

 
(100.0%) 

     4.10 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา  
         -ดนตรศีกึษา – ศลิปะการแสดง 

10 11 
 

21 

 
(47.60%) (52.10%) 

 
(100.0%) 

     4.11 สาขาคณติศาสตร ์ 13 36 
 

49 

 
(26.50%) (73.50%) 

 
(100.0%) 

     4.12 สาขาวทิยาศาสตร ์– ชวีวทิยา 19 22 
 

41 

 
(46.30%) (53.70%) 

 
(100.0%) 

     4.13 สาขาวทิยาศาสตร ์– เคม ี 14 21 
 

35 

 
(40.00%) (60.00%) 

 
(100.0%) 

     4.14 สาขาวทิยาศาสตร ์– ฟิสกิส ์ 14 30 
 

44 

 
(31.80%) (68.20%) 

 
(100.0%) 

     4.15 สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 14 28 
 

42 

 
(33.30%) (66.70%) 

 
(100.0%) 

     4.16 สาขาพละศกึษา 13 25 
 

38 

 
(44.80%) (55.20%) 

 
(100.0%) 

     4.17 สาขาสุขศกึษา 13 16 
 

29 

 
(44.80%) (55.20%) 

 
(100.0%) 

     4.18 สาขาพละศกึษา - สุขศกึษา 12 16 
 

28 

 
(42.90%) (57.10%) 

 
(100.0%) 

รวม 257 424   681 

  (37.70%) (62.30%) 
 

(100.0%) 
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 จากตาราง 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มคอื กลุ่มครพูีเ่ลีย้งนิสติ

ปฏบิตักิารสอน กลุ่มอาจารยนิ์เทศก ์และกลุ่มนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  (กศ.บ.5 ปี) โดยทัง้ 

3 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิและในสว่นของอาจารยนิ์เทศกม์ ี3 กลุม่ประเภทคอือาจารยนิ์เทศก์วชิา

เฉพาะ อาจารยนิ์เทศกก์ารศกึษา  และอาจารยนิ์เทศกป์ระจาํโรงเรยีน ซึง่มจีาํนวนสดัสว่นเท่า ๆ กนั 

เมือ่ดเูฉพาะนิสติและครพูีเ่ลีย้งนิสติฝึกปฏบิตักิารสอนตามคณะทีส่งักดัทัง้ 6 คณะประกอบดว้ยคณะ

มนุษยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  และ

คณะพลศกึษา จะพบว่ามสีดัส่วนพอๆ กนัในสว่นของสาขาวชิาประกอบไปดว้ย 18 สาขาวชิา พบวา่

จาํนวนระหวา่ง 21ถงึ49 คน 
  
 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี)  

 จากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่ง พบขอ้มลู ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั ความถี ่และรอ้ยละ ของภาวะผูนํ้าของนิสติคร ู

  หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี)  

 

   

 จากตาราง 3 พบวา่ นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มภีาวะผูนํ้าทุกดา้นอยู่

ในระดบัปานกลาง และเมือ่นํามาปรบัใหเ้ป็นลกัษณะผูนํ้าตามเกณฑท์ีใ่ห้ คา่เฉลีย่ดา้นใดสงูทีส่ดุ ให้

ถอืวา่มภีาวะผูนํ้าในดา้นนัน้ พบวา่ส่วนใหญ่นิสติมภีาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ และไมม่ภีาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ  

ประเภทของภาวะผูนํ้า x   
  

S.D. 
  

ระดบั f % 
    

        
ภาวะผูนํ้าสรา้งสรรค ์(Creative Leadership) 1.6171 

 

.36579 

 

ปานกลาง 34 4.2 

        
ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช ้(Servant Leadership) 1.6828 

 

.30001 

 

ปานกลาง 211 26.0 

        
ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ (Spiritual Leadership) 1.7499 

 

.34471 

 

ปานกลาง 568 69.9 

        
ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ (Authentic Leadership) 1.6155 

 

.35191 

 

ปานกลาง 0 0 
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 จากการทีผู่ว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 2 กลุม่ในสว่นของครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฏบิตักิารสอน 

และอาจารยนิ์เทศกเ์กีย่วกบัภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5

ปี) โดยผูว้จิยัไดจ้ดัลกัษณะพฤตกิรรมตามขอ้สมัภาษณ์ทีส่อดคลอ้งกบันิยามศพัทข์องภาวะผูนํ้าใน

แต่ละประเภทไดด้งัตาราง 4 

 

ตาราง 4 รอ้ยละของลกัษณะพฤตกิรรม และประเภทของภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูร 

 การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพความเป็นจรงิ 

 

 

 

                              ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติ

ปฏบิตักิารสอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

 

1 รูข้อ้บกพร่องของตนเอง 

 

23 

 

88.46 

 

20 

 

76.92 

 

43 

 

82.69 

 

ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

2 มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 19 73.07 20 76.92 39 75.00 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

3 มกีารแสดงออกทางสายตาแน่วแน่ 16 61.53 19 73.07 35 67.30 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

4 ไมม่ ัน่ใจในตวัเอง 19 73.07 16 61.53 35 67.30 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

5 ขีอ้าย 18 69.23 15 57.59 33 63.41 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

6 ชอบการยอมรบัของสงัคม      17 65.38 15 57.69 33 61.53 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

7 พดูจาฉะฉาน 18 69.23 13 50.00 31 59.60 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

8 มจีติใจทีเ่ขม้แขง็ เดด็เดีย่ว 15 57.69 14 53.84 29 55.76 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

9 มกีารเตรยีมการสอนน้อย 15 57.69 14 53.84 29 55.76 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

10 ละเอยีดถีถ่ว้น 14 53.84 14 53.84 28 53.84 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

11 ไมม่คีวามต่อเนื่องในการสอน 13 50.00 14 53.69 27 51.91 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

12 ไมต่รงต่อเวลา 12 46.15 9 34.61 21 40.38 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
 

 

                              ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติ

ปฏบิตักิารสอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

13 มใีจรกัในงานบรกิาร 8 30.76 12 46.15 20 38.46 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

14 โน้มน้าวผูอ้ื่นได ้          10 38.46 5 19.23 15 28.84 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

 

 

15 มคีวามถ่อมตน 

 

8 

 

30.76 

 

12 

 

46.15 

 

20 

 

38.46 

 

ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

16 ขีเ้กรงใจ 8 30.76 11 42.30 20 38.46 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

17 ชอบอํานวยความสะดวก 8 30.76 8 30.76 19 36.53 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

18 คล่องแคล่ว กระฉบักระเฉง 9 34.61 9 34.61 18 34.61 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

19 มคีวามเป็นกนัเอง 7 26.92 10 38.46 17 32.69 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

20 ชอบแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 9 34.61 8 30.76 17 32.69 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

21 การสือ่สารดว้ยความอ่อนโยน 8 30.76 8 30.76 16 30.76 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

22 เหน็คุณค่าคนอื่น 8 30.76 8 30.76 16 30.76 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

23 มคีวามสขุมุ 10 38.46 6 23.07 16 30.76 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

24 มอีารมณ์ขนั 7 26.92 8 30.76 15 28.84 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

26 ใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่ 7 26.92 8 30.76 15 28.84 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

27 มคีวามอดทน อดกลัน้ 7 26.92 8 30.76 15 28.84 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

28 รูข้อ้บกพร่องของตนเอง 7 26.92 7 26.92 14 26.92 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

29 ชอบการเรยีนรูจ้ากเทคโนโลย ี 7 26.92 7 26.92 14 26.92 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
 

 

                              ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติ

ปฏบิตักิารสอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

30 ชอบอุทศิตนเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ื่น 7 26.92 7 26.92 14 26.92 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

31 มคีวามอุตสาหะ 6 23.09 7 26.92 13 25.00 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

32 มคีวามคดินอกกรอบ         6 23.07 6 23.07 12 23.07 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

33 มไีหวพรบิปฎภิาณ             6 23.07 6 23.07 12 23.07 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

34 มคีวามตัง้ใจจรงิ 5 19.23 7 26.92 12 23.07 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

35 โน้มน้าวจงูใจเกง่ 5 19.23 7 26.92 12 23.07 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

36 มศีลิปะในการพดู 6 23.07 6 23.07 12 23.07 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

37 กระตอืรอืรน้            6 23.07 4 15.38 10 19.23 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

38 รูข้อ้บกพร่องของตนเอง 5 19.23 5 19.23 10 19.23 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

39 มคีวามรา่เรงิ                   3 11.53 4 15.38 7 13.46 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

40 รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่              3 11.53 4 15.38 7 13.46 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

41 คาํนงึถงึความตอ้งการของคนอืน่ 3 11.53 4 15.38 7 13.46 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

42 เปิดใจกวา้ง                  3 11.53 2 7.69 5 9.16 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

        

 

 จากตาราง 4 พบวา่ลกัษณะพฤตกิรรมทีม่คีวามถีสู่งในลาํดบัแรกๆ ของนิสติครหูลกัสตูร

การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพจรงิทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ เป็นพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบั

ประเภทของภาวะผูนํ้าแบบจติวญิญาณ  
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 จากการทีผู่ว้จิยัไดส้มัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 2 กลุม่ในสว่นของครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฏบิตักิารสอน 

และอาจารยนิ์เทศก ์เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5ปี) ตามความ

คาดหวงัของผูร้ว่มผลติ โดยผูว้จิยัไดจ้ดัลกัษณะพฤตกิรรมตามขอ้สมัภาษณ์ทีส่อดคลอ้งกบันิยาม

ศพัทข์องภาวะผูนํ้าในแต่ละประเภทไดด้งัตาราง 5 

 

ตาราง 5 รอ้ยละของลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  

 (กศ.บ.5 ปี) ตามคาดหวงัของผูร้ว่มผลติบณัฑตินิสติคร ู 

 

 

 

                                ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติปฏบิตักิาร

สอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

        

1 มกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง 19 73.07 23 76.92 42 80.76 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

2 ชอบการเปลีย่นแปลง 20 76.92 20 76.92 40 76.92 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

3 ชอบเอาชนะปญัหา หรอือุปสรรค 18 69.23 19 73.07 37 71.15 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

4 สรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กดิขึน้ใหม ่ 17 65.38 18 69.23 35 67.30 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

5 ชอบการมสี่วนร่วมในการทาํงาน 20 76.92 11 42.30 31 59.61 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

6 มไีหวพรบิปฏพิาน 16 61.53 15 53.84 31 59.61 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

7 กลา้เสีย่งในวธิกีารใหม่ๆ  18 69.23 13 50.00 31 59.61 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

8 มคีวามมุ่ งมัน่ 17 53.84 14 53.84 31 59.61 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

9 มชีอบความทา้ทาย 15 57.69 14 53.84 29 55.76 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

10 ขีอ้าย 14 53.84 14 53.84 28 53.84 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

11 มคีวามถ่อมตน 13 50.00 15 57.67 28 53.84 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

12 มใีจรกัในงานบรกิาร 12 46.15 14 53.69 26 50.00 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
 

 

                                ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติปฏบิตักิาร

สอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

13 มจีติใจทีเ่ป็นสาธารณะ 13 50.00 11 42.30 24 46.15 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

14 ชอบอุทศิตนเพือ่รบัใชส้งัคม 9 34.61 12 46.15 21 40.38 ภาวะผูนํ้าแบบ

ผูร้บัใช ้

15 ใหอ้ภยัต่อความผดิพลาดของผูอ้ื่น 9 34.61 13 50.00 20 38.86 ภาวะผูนํ้าแบบ

ผูร้บัใช ้

16 ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของ

ผูอ้ืน่ 

8 30.76 11 42.30 19 36.53 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

17 ใหค้วามเคารพผูอ้ืน่ 9 34.61 9 34.61 18 34.61 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

18 ชอบเป็นผูใ้ห ้ 7 26.92 10 38.46 17 32.69 ภาวะผูนํ้าแบบ

ผูร้บัใช ้

19 เป็นผูเ้สยีสละ 10 38.46 7 26.92 17 32.69 ภาวะผูนํ้าแบบ

ผูร้บัใช ้

20 มปีฎสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูอ้ืน่ 10 38.46 6 23.07 16 30.76 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

21 มคีวามสขุมุ 8 30.76 8 30.76 16 30.76 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 
22 คนมกัยาํเกรง 8 30.76 8 30.76 16 30.76 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 
23 มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ 9 34.61 7 26.92 15 28.84 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 
24 เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสถาบนั 7 26.92 8 30.76 15 28.84 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

25 สามารถพดูใหผู้อ้ืน่เชือ่ 9 34.61 5 19.23 14 26.92 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

 

26 รูเ้ทา่ทนัความเปลีย่นแปลง 7 26.92 8 30.76 14 26.92 ภาวะผูนํ้าแบบ

สรา้งสรรค ์

27 มคีวามอดทนอดกลัน้ 7 26.92 7 26.92 14 26.92 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

28 รูเ้ทา่ทนัความเปลีย่นแปลง 7 26.92 7 30.76 14 26.92 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
 

 

                                ประเภท 

 

ประเดน็ของ 

ลกัษณะพฤตกิรรม 

 

ครพูีเ่ลีย้งนสิติปฏบิตักิาร

สอน 

 

อาจารยน์เิทศก ์

 

 

รวม 

 

 

 

ประเภทของ

ภาวะผูนํ้า 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

รอ้ยละ 

ของ

ลกัษณะ 

พฤตกิรรม 

 

29 .มคีวามตัง้ใจจรงิ 5 19.23 9 34.61 14 26.92 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

30 ชอบการมเีอกลกัษณ์ของตนเอง 7 26.92 7 26.92 14 26.92 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

31 ไมช่อบการปิดบงั ซอ้นเรน้ 6 23.07 8 30.76 14 26.92 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

32 มแีนวทางของตนเอง 6 23.07 7 26.92 13 25.00 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

33 ชอบการยอมรบัของสงัคม 4 15.38 9 34.61 13 25.00 ภาวะผูนํ้าแบบ

รบัใช ้

34 มจีติใจทีเ่ขม้แขง็ 8 30.76 4 15.38 12 23.07 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 
35 พดูจาฉะฉาน 4 15.38 7 26.92 11 21.15 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 
36 สามารถขจดัสิง่ทีไ่มด่ขีองตนเองได ้ 5 19.23 6 23.07 11 21.15 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

37 พฒันาตนเองโดยการเรยีนรูจ้าก

ผูอ้ืน่ 

5 19.23 5 19.23 10 19.23 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

38 มกีารจดัสรรงานไดอ้ย่างลงตวั 3 11.53 7 26.92 10 19.23 ภาวะผูนํ้าแบบ

จติวญิญาณ 

39 ชอบการเรยีนรูจ้ากเทคโนโลย ี 4 15.38 6 19.23 10 19.23 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

40 พฒันาตนเองโดยการเรยีนรูจ้าก

ผูอ้ืน่ 

5 19.23 5 15.38 10 19.23 ภาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ 

41 รูข้อ้บกพร่องของตนเอง 5 19.23 4 88.46 9 17.30 ภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิ 

42 สามารถนําศกัยภาพของตนเองมา

ใช ้

3 11.53 3 11.53 6 11.53 

 

ภาวะผูนํ้าตาม 

สภาพจรงิ 
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 จากตาราง 5 พบวา่ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

ตามความคาดหวงัของผูร้ว่มผลตินิสติ (กศ.บ 5 ปี) ทีม่คีวามถีส่งูในระดบัตน้ๆ จะกระจายกนัไป ทัง้

ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ และภาวะผูนํ้าแบบ รบั

ใช ้

 สรปุไดว้า่ จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 2 กลุม่ในสว่นของครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฏบิตักิารสอน 

และอาจารยนิ์เทศก ์มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของนิสติตาม ความเป็นจรงิ วา่มภีาวะผูนํ้าทาง

จติวญิญาณ แต่ในความคาดหวงัของผูร้ว่มผลตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) อยาก

ใหม้ภีาวะผูนํ้าแบบหลากหลาย 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัมุง่ศกึษาภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

  1.  เพือ่ศกึษาลกัษณะของภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  2.  เพือ่ศกึษาภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามความเป็น จรงิ และความคาดหวงัของ ผูร้ว่มผลติบณัฑตินิสติครู

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ในการเกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

   สว่นที ่1  ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มไดแ้ก่นิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่ 5 จาํนวน 403 คนครพูีเ่ลีย้ง นิสติ

ปฏิบตักิารสอน จาํนวน 278 คน และ อาจารยนิ์เทศกจ์าํนวน 132 คน เครือ่งมอื ทีใ่ช้ เป็น

แบบสอบถามลกัษณะภาวะผูนํ้าทัง้ 4 ดา้น ซึง่มคีา่ความเชือ่มัน่ของภาวะผูนํ้า แบบสรา้งสรรค์ .944, 

ภาวะผูนํ้าแบบรบัใช้  .971, ภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ  .943, และภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ  .969 

ตามลาํดบั ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองและผูช่้วยวจิยั  ซึง่สามารถเกบ็ขอ้มลูไดก้ลบัมา

จาํนวน 813 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 88.49 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยหา ค่ าเฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

และคา่รอ้ยละ ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS 

   สว่นที ่2  ใช้แบบสมัภาษณ์ลกัษณะของผูนํ้า ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

โดยการตดิต่อขอสมัภาษณ์ ทางโทรศพัท์และขอเขา้พบดว้ยตนเอง จากผูเ้ชีย่วชาญ 2 กลุ่ม คอื ครพูี่

เลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน จาํนวน 26 คน จากจาํนวน 50 คน และอาจารยนิ์เทศก์ จาํนวน 26 คน 

จากจาํนวน 50 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูนํ้าตาม ความเป็นจรงิ และภาวะผูนํ้า

ตามความคาดหวงัของ ผูร้ว่มผลติ บณัฑตินิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยวเิคราะหเ์น้ือหาสรปุเป็นประเดน็ทีเ่ป็นพฤตกิรรมทางภาวะผูนํ้า 

แลว้นํามาลงเป็นตาร างความถี ่ โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย และนําไปสรปุประเดน็ของลกัษณะ

ของภาวะผูนํ้ากบันิยามศพัทข์องแต่ละประเภทของผูนํ้า  

 

สรปุผล 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มี

ลกัษณะผูนํ้าของแต่ละประเภทอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2.  นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

สว่นใหญ่มลีกัษณะของภาวะผูนํ้าแบบจติวญิญาณ 

 3.  ครพูีเ่ลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศก ์คาดหวงัใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มภีาวะผูนํ้าแบบผสมผสาน 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาผูวิ้จยัมีประเดน็ในการอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มลีกัษณะผูนํ้าของทุกประเภท อยูใ่นระดบัปานกลาง กบั

สอดคลอ้ง ผลการประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์าร

มหาชน) ครัง้ที ่2 เมือ่ปีพุทธศกัราช 2554 ตามตวับ่งชี ้สมศ .รอบ2 ดา้นคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิของบณัฑติปรญิญาตรคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิย าลยัศรนีครรนิท

รวโิรฒ ทีร่ะบุวา่นิสติมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้  (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ , คณะ

ศกึษาศาสตร์. 2555: 18-20) และสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิตาม 9 องคป์ระกอบ ตามตวับ่งชีข้อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ตาราง ป.2 ข ผลการประเมนิตาม 9 องคป์ระกอบ ซึง่

องคป์ระกอบทางดา้นคณุภาพดา้นที ่1.ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการนัน้อยูใ่นเกณฑ์

ระดบัพอใช ้ (รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา  2555, 2555: 22) 

นอกจากน้ีข้อคน้พบยงัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพลกัษณ์ หนกัแน่น (2554: บทคดัยอ่ ) ที่ได้

ศกึษาการพฒันากลยทุธก์ารพฒันาภาวะผูนํ้าของนิสตินกัศกึษาครศุาสตร ์ศกึษาศาสตรร์ะดบัปรญิญา

บณัฑติ ระหว่าง พ.ศ.2555 – 2564 ผลการวจิยั พบว่าภาวะผูนํ้าของนิสตินกัศกึษาครศุาสตร ์ศกึษาศาสตร์

ระดบัปรญิญาบณัฑติในปจัจบุนั ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธแ์ละการเขา้สงัคม  ดา้นการนําและ

การจดัการ ดา้นปฏภิาณไหวพรบิ ดา้นทกัษะในการทาํงาน ดา้นการสือ่สารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นสตปิญัญา และดา้นคณุธรรมจรยิธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  สะทอ้นให้เหน็

วา่การผลติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ยงัไม่

สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมภีาวะผูนํ้าเดน่ไปดา้นใดดา้นหน่ึงได ้ 

 2.  จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ ลกัษณะพฤตกิรรมของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ทีเ่ป็นจรงิ ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฎบิตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศก์

พบวา่ต่างมคีวามเหน็วา่เป็นพฤตกิรรม ส่วนใหญ่ ที่สอดคลอ้งกบัประเภทของภาวะผูนํ้าทาง จติ

วญิญาณ ซึง่สอดคลอ้งกันทัง้ขอัมลูทีเ่กบ็จากแบบสอบถาม และจากผลการสมัภาษณ์ สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของกมลวรรณ ทพิยเนตร. (2555) พบวา่มรีะดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณใน

ระดบัมาก สะทอ้นใหเ้หน็วา่แนวทางการพฒันานิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความรูว้ชิาชพีคร ูของครุสุภา ขอ้ที ่

1 ความเป็นคร ู(คุรสุภา. ออนไลน์) มคีวามสอดคลอ้งกนั 
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 จงึสรปุไดว้่า  จากการ สาํรวจโดยวธิี สมัภาษณ์ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตามความเป็น จรงิพบว่า ลกัษณะกบั

ผูเ้ชีย่วชาญคอื ครพูีเ่ลีย้ง นิสติปฏิบตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศก ์ต่างก็ มองเหน็วา่เป็น ลกัษณะ

พฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ ซึง่สอดคลอ้งกบัการสาํรวจลกัษณะของภาวะผูนํ้า ของนิสติ

ครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพราะฉะนัน้แสดงวา่

ลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าของนิสติเป็น ภาวะผูนํ้า ทางจติวญิญาณ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน

ความรูว้ชิาชพีครู เช่นเดยีวกนั  หากแต่จากการสมัภาษณ์ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตามความคาดหวงัพบวา่ ลกัษณะทัง้ครพูี่

เลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศก ์ ต่างกม็องเหน็วา่เป็นองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า แบบ

สรา้งสรรค์ และภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั การสาํรวจลกัษณะของภาวะผูนํ้าตาม

สภาพจรงิของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีเ่ป็น

ภาวะผูนํ้าทาง จติวญิญาณ  แต่เป็นประเภทของภาวะผูนํ้าทีม่คีวาม สอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคข์อง

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ หมวดวชิาชพีคร ู (หลกัสตูรใหม ่พ .ศ. 2553) ทีต่อ้งการใหนิ้สติมภีาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์และภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิ เช่นเดยีวกนั ทัง้น้ีเป็นผลมาจากคณะศกึษาศา สตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิร ฒ ไดพ้ฒันา หลกัสตูรทีท่นัสมยัและนํามาปรบัใชก้บันิสติอยูแ่ลว้ 

คณาจารยก์ม็คีวามเชีย่วชาญทางดา้นการจดัการเรยีนการสอน  สอดคลอ้งกบัทศิทางความตอ้งการ

ของการศกึษาชาตแิละกระแสของโลกในปจัจบุนั ที่ เทคโนโลยมีคีวามเจรญิเป็นไปอยา่งรวดเรว็ แต่

หากสามารถปรบัปรงุกระบวนการผลตินิ สติครใูหส้อดคลอ้งกบัวตั ถุประสงคข์องหลกัสตูร ภาวะของ

โลกและการปฏิ บตัทิางวชิาการกจ็ะยิง่ก่อใหเ้กดิการพฒันาทีต่่อเน่ือง มากขึน้ดงัขอ้เสนอแนะของ

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน ) ในการประเมนิคณุภาพ

ครัง้ที ่2 (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, คณะศกึษาศาสตร.์ 2555: 18-20) 

 3.  จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ ลกัษณะภาวะผูนํ้าตามความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติตอ้งการ

แบบหลากหลาย ไมเ่ด่นชดัไปแบบใดเป็นพเิศษ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจ ในขอ้ 1 ทีพ่บวา่นิสติครู

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มลีกัษณะผูนํ้าทุกดา้นใน

ระดบัปานกลาง แสดงวา่ผลผลติของหลกัสตูรในปจัจบุนั สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ชแ้ลว้ แต่

อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาตามความตอ้งการขอ งหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีต่อ้งกา รผลติผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์ถอืไดว้า่ ไม่สอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (หลกัสตูร

ใหม ่พ .ศ. 2553) และงานวจิยัน้ีพบลกัษณะพฤตกิรรม บางลกัษณะทีค่รพูีเ่ลีย้งนิสติปฏิ บตักิารสอน 

และอาจารยนิ์เทศกต่์างกม็คีวามคดิเหน็วา่นิสติควรปรบัปรงุมากอกีในหลายพฤตกิรรมยกตวัอยา่ง

เช่น มคีวามรา่เรงิ รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เปิดใจกวา้ง คาํนึงถงึความตอ้งการของคนอื่น และ

กระตอืรอืรน้ ดว้ยเหตุน้ีจงึทาํใหส้ะทอ้นเหน็ไดว้า่การพฒันาภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกั สตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒนัน้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของเรานัน้ควร

เสรมิจดุเดน่โดยเฉพาะพฤตกิรรมทีบ่่งบอกภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณ และภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์
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ตลอดจนโอกาสในการพฒันาโดยเฉพาะการทีนิ่สติรูข้อ้บกพรอ่งของตนเอง ซึง่ผลการ วจิยัผูว้จิยั

พบว่าเป็นลกัษณะพฤติ กรรมตามความจรงิของนิสติทีป่รากฎ ในระดบัสงูทีสุ่ด รองลงมาคอืนิสติมี

ความแน่วแน่เดด็เดีย่ว นอกจากน้ีควรเสรมิลกัษณะพฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค ์ซึง่ถอืเป็นวตัถุประสงคข์อ้หน่ึงในการผลตินิสิ ตคร ูตามหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (หลกัสตูรใหม ่พ .ศ. 2553) โดยจดั

โครงสรา้งหลกัสตูรและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีช่่วยพฒันานิสติใหม้บุีคลกิภาพทีส่ะทอ้นความรา่เรงิ 

การเปิดโอกาสใหนิ้สติไดแ้ลกเปลีย่นความคดิตามระบอบประชาธปิไตยเพื่ อใหส้ามารถรบัฟงัความ

คดิเหน็ของผูอ้ื่น เปิดใจกวา้ง คาํนึงถงึความตอ้งการของคนอื่น และความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน

ควบคูไ่ปกบัการเสรมิความรูใ้นดา้นการสอน และเน้ือหาวชิา ซึง่เป็นขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้า กการ

สมัภาษณ์ครพูีเ่ลีย้งนิสติปฏบิตักิารสอน และอาจารยนิ์เทศกต่์างกม็ี ความคดิเหน็วา่นิสติควรปรบัปรงุ

มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสนุนัทา คะเนนอกและชพีสมุน รงัสยาธร  (2551: วารสารคณะ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ) ไดศ้กึษาภาวะผูนํ้า ที่สง่ผลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

อบรมเลีย้งดจูากครอบครวั ความภาคภมูใิจในตนเอง และภาวะผูนํ้า ของนิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยั

ของรฐั ในกรงุเทพมหานคร พบวา่นิสตินกัศกึษามภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัมาก ภาวะ

ผูนํ้าแบบสรา้งสรรคห์รอืภาวะผูนํ้าแบบปลอ่ยตามสบายอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ลว้นจากการอบรม

เลีย้งดแูบบประชาธปิไตยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัภาวะผูนํ้าของนิสติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการ วจิยั ภาวะผูนํ้าขอ งนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  (กศ .บ.5ปี) ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

  1.1  จากผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 

ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เมือ่แยกประเภทพ บว่า ส่วนใหญ่มี

ลกัษณะของผูนํ้าทาง จติวญิญาณ สะทอ้นใหเ้หน็วา่แนวทางการพฒันานิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5ปี) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิท รวโิรฒ ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความรู้

วชิาชพีคร ูของครุสุภา ขอ้ที ่1 ความเป็นคร ู (คุรสุภา. ออนไลน์) โดยพฤตกิรรมทีม่ ีระดบัสงูนัน่คอื รู้

ขอ้บกพรอ่งของตนเอง  หากแต่ คณะศกึษาศาสตร์ ควรพฒันากระบวนการผลตินิสติเพือ่ใหนิ้สติมี

ระดบัภาวะผูนํ้าทางจติวญิญาณใหส้งูขึน้โดยเฉพาะพฤตกิรรมดา้นทีนิ่สติมรีะดบัน้อย ดงัน้ี  

   1.1.1 พฒันาหลกัสตูรทีม่รีายวชิาเกีย่วกบัศลิปะการพดูเพิม่เตมิใหม้ากขึน้ รวมถงึ  

การจดักจิกรรมเสรมิรายวชิาในดา้นการพดู โดยเฉพาะการพดูโน้มน้าวใจ   

   1.1.2 ปรบัปรงุสื่อ เทคโนโลย ี และแหล่งเรยีนรูข้องคณะใหท้นัสมยั พรอ้มใชง้าน 

เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่และเทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้   
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   1.1.3 จดักจิกรรมเสรมิ รายวชิา ทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น  

การสมัมนาวชิาการ หรอืการอภปิรายในหวัขอ้การศกึษาเป็นตน้ เพื่ อปลกูฝงักระบวนการ

ประชาธปิไตย และการเสนอความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรค ์ในทุกชัน้ปี  

  1.2 ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพจรงินัน้

พบลกัษณะของประเภทภาวะผูนํ้าเป็นทาง จติวญิญาณ แต่ในขณะเดยีวกนัจากการสมัภาษณ์

ผูเ้ชีย่วชาญกลบัพบวา่ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ตามความ

คาดหวงัเป็นลกัษณะของภาวะผูนํ้าทีผ่สมผสานกนัทุกแบบ สะทอ้นใหเ้หน็วา่เป้าหมายการผลตินิสติ

เป็นไปตามความคาดหวงัของผูร้ว่มผลติทุกฝา่ย ดงัวตัถุประสงคข์อง หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

หมวดวชิาชพีคร ู(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) ทีต่อ้งการใหนิ้สติมภีาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์และมภีาวะ

ผูนํ้าตามสภาพจรงิ  ดว้ยเหตุน้ีคณะศกึษาศาสตรจ์งึควรพฒันาภาวะผูนํ้าแบบสรา้งสรรค์ และความมี

ภาวะผูนํ้าตามสภาพจรงิใหแ้ก่นิสติ ดงัน้ี 

   1.2.1 ส่งเสรมิทั กษะการสอน ดว้ยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ตลอดจน

พฒันาองคค์วามรูด้า้นเน้ือหาและวธิกีารสอน โดยการพฒันาหลกัสตูร เปิดรายวชิา หรอืจดัอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารในการสอนอยูเ่สมอ    

   1.2.2 จดัอบรม หรอืกจิกรรม พฒันาบุคลกิภาพ รวมถงึพฒันาอารมณ์ ขนั รา่เรงิ 

แจม่ใสใหแ้ก่นิสติ   

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพือ่นําไปใชใ้นการวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

  2.1 ควรศกึษา ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) ของ

มหาวทิยาลยั อื่นๆ  เพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูนํ้า ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูร

การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) ใหเ้กดิความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

  2.2 ควรมกีารศกึษา ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) 

ตามสภาพจรงิของนิสติใหม้คีวามละเอยีดและเขา้ถงึองคป์ระกอบของแต่ละลกัษณะของพฤตกิรรม

ภาวะผูนํ้าทีนิ่สติเป็น  เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของภาวะผูนํ้าในปจัจบุนั และสามารถ

นําไปปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

  2.3 ควรมกีารศกึษา ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการ ศกึษาบณัฑติ (กศ .บ.5 ปี) 

ตามความคาดหวงัของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติบณัฑตินิสติหลกัสตูร การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.

5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครณิทรวโิรฒ  ใหม้คีวามละเอยีดและเขา้ถงึองคป์ระกอบของแต่ละลกัษณะ

ของพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าทีนิ่สติควรเป็น  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ ยนแปลงของภาวะผูนํ้าใน

ปจัจบุนัและสามารถนําไปปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

  2.4 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันา ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ (กศ.บ.5 ปี) เช่นปจัจยัดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารและปจัจยัดา้นการฝึกอบรม และปจัจยั

ดา้นการพฒันาหรอืดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 
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  2.5 ศกึษารปูแบบ การพฒันาของ ภาวะผูนํ้า ของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

(กศ.บ.5 ปี) ใหไ้ดร้ปูแบบทีช่ดัเจนทีจ่ะนํามาเป็นกรอบในปรบัใช้ ในการพฒันาภาวะผูนํ้าของนิสติ

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.5ปี) ไดจ้รงิ  
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แบบสอบถาม 

ลกัษณะภาวะผูนํ้า 

 

ดว้ยดฉินั นางสาวรภสัศา พมิพา นกัศกึษาปรญิญาโท  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  กาํลงัทาํปรญิญา

นิพนธเ์รือ่ง “ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ ” จงึใครข่อความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามเพือ่ศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมของภาวะผูนํ้า 

ตอนท่ี 3 ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

ผูว้จิยัจะนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปนําเสนอในภาพรวม จงึขอรบัรองวา่คาํตอบและขอ้มลูส่วนตวัของท่าน

จะถูกเกบ็เป็นความลบั ซึง่จะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อหน่วยงานหรอืตวัท่านแต่ประการใด  

ผูว้จิยัขอความกรณุาใหท่้านตอบตามความเป็นจรงิและโปรดสง่แบบสอบถามกลบัภายในวนัที่ 

20 กุมภาพนัธ์ 2557 หากมขี้อสงสยัประการใด  กรณุาตดิต่อ นางสาวรภสัศา พมิพา  โทร. 0-86-346-

8885 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิง่ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี  

 

 

 

 

 

รภสัศา  พมิพา 

   นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถามงานวจิยัเรือ่ง 

ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  / ลงใน ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ      

  1. ชาย     2. หญงิ 

 

2. สถานภาพและขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1. ครพูีเ่ลีย้งนิสติฝึกปฎบิตักิารสอน 

1.1 สงักดัโรงเรยีน 

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

1.2 วชิาทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

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

……………………………………. 

1.3 ระดบัชัน้ทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

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

1.4 จาํนวนคาบทีดู่แลนิสติฝึกปฎบิตักิารสอน 

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

1.5 จาํนวนนกัเรยีนทีด่แูลนสิติฯ 

   1คน    2คน    3คน 

   4คน    5คน    6คน  

   อืน่ๆ จาํนวน..................คน 

 

 

 

 2. อาจารยน์ิเทศก ์

   อาจารยน์ิเทศวชิาเฉพาะ 

   อาจารยน์ิเทศการศกึษา 

   อาจารยน์ิเทศกป์ระจาํโรงเรยีน 

2.1 สงักดัคณะ 

   ศกึษาศาสตร ์    

   มนุษยศาสตร ์

   สงัคมศาสตร ์

   ศลิปกรรมศาสตร ์   

   วทิยาศาสตร ์

   พละศกึษา 

2.2 โรงเรยีนทีท่าํการนิเทศกฝึ์กประสบการณ์สอน 

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

2.3 สาขาวชิาทีน่ิเทศกฯ์ 

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

2.4 จาํนวนคาบทีท่าํการนเิทศกฯ์ 

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

 

 3. นสิติ 

3.1 สงักดัคณะ 

 ศกึษาศาสตร ์    มนุษยศาสตร ์

 สงัคมศาสตร ์

 ศลิปกรรมศาสตร ์   วทิยาศาสตร ์

 พละศกึษา 

3.2 สาขาวชิาทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

……………………………………. 

3.3 โรงเรยีนทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

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

3.4 วชิาทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

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

3.5 ระดบัชัน้ทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

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

3.6 จาํนวนคาบทีฝึ่กปฎบิตักิารสอน 

................................................... 
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ตอนท่ี 2  พฤติกรรมของภาวะผูนํ้า 

คาํช้ีแจง 

โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่นิสติไดป้ฎบิตัมิากน้อยเพยีงใด โดยทาํเครือ่งหมาย  

 ลงในช่อง  ตามทีท่่านเหน็วา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ  

1. ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แบ่งเป็น 4 ดา้น 

2. ในความคดิเหน็ของท่าน  ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  อยูใ่นระดบัใดโปรดขดีเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็

ของท่าน 

3. ระดบัภาวะผูนํ้าทางวชิาการแบ่งออกเป็น 4 ระดบัปฎบิตัดิงัน้ี 

ระดบั 3 หมายถงึ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปฎบิตัเิป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

ระดบั 2 หมายถงึ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปฎบิตับ่ิอยครัง้ 

ระดบั 1 หมายถงึ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปฎบิตัเิป็นบางครัง้ 

ระดบั 0 หมายถงึ ภาวะผูนํ้าของนิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัทีไ่มป่ฎบิตัเิลย 

  

ข้อ พฤติกรรมผูนํ้า ระดบัปฎิบติั 

3 2      1 0 

1 ชอบกลา้นําเสนอความคดิใหม่ๆ       

2 มอีารมณ์ขนั      

3 มคีวามเป็นตวัของตวัเอง     

4 มคีวามยดืหยุ่น     

5 เปิดใจกวา้ง     

6 ยอมรบักบัสิง่ใหม่ๆ     

7 มกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง     
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8 ชอบการเปลีย่นแปลง     

9 ชอบเอาชนะปญัหา หรอือุปสรรค     

10 สรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กดิขึน้ใหม ่     

11 กระตอืรอืรน้     

12 แสวงหาประสบการณ์ใหม ่     

13 แสวงหาความรูใ้หม่     

14 รกัอสิระ     

15 กลา้เสีย่งในวธิกีารใหม่ๆ      

16 มคีวามมุ่งมัน่     

17 ชอบการมสีว่นร่วมในการทาํงาน     

18 ขีเ้บือ่     

19 ชอบแลกเปลีย่นความคดิเหน็     

20 เป็นกนัเองกบัเพือ่นร่วมงาน     

21 คล่องแคล่ว กระชบักระเฉง     

22 มไีหวพรบิปฎพิาน     

23 ชอบความทา้ทาย     

24 ชอบการพดูต่อสาธารณชน     

25 ใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่     

26 ชอบใหผู้อ้ื่นชมเชย     

27 ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของผูอ้ืน่     

28 ใหค้วามเคารพผูอ้ืน่     

29 ชอบเป็นผูใ้ห ้     
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30 เหน็ค่าของบุคคลอื่น     

31 ชอบอาํนวยความสะดวก     

32 มคีวามสภุาพ     

33 มคีวามถ่อมตน     

34 เป็นผูเ้สยีสละ     

35 มปีฎสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูอ้ืน่     

36 เหน็คุณค่าความสามารถของผูอ้ื่น     

37 ชอบอุทศิตนเพือ่รบัใชส้งัคม     

38 รกัษาคาํพดูของตนเอง     

39 รูจ้กัการประนีประนอม     

40 มใีจรกัในงานบรกิาร     

41 มจีติใจทีเ่ป็นสาธารณะ     

42 ใหอ้ภยัต่อความผดิพลาดของผูอ้ืน่     

43 มคีวามสขุมุ     

44 คนมกัยาํเกรง     

45 คนมกัเชือ่ถอื     

46 มคีวามซือ่สตัย ์     

47 ใหค้วามสาํคญักบัชื่อเสยีงของสถาบนั     

48 มคีวามตัง้ใจแน่วแน่     

49 เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสถาบนั     

50 สามารถพดูใหผู้อ้ืน่เชือ่     

51 มคีวามอดทนอดกลัน้     
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52 รูเ้ทา่ทนัความเปลีย่นแปลง     

54 เป็นคนใจเยน็     

55 ทาํตามทีพ่ดู     

56 ละเอยีดถีถ่ว้น     

57 มคีวามตัง้ใจจรงิ     

58 ไมช่อบการปิดบงั ซอ้นเรน้     

59 ชอบการมเีอกลกัษณ์ของตนเอง     

60 มแีนวทางของตนเอง     

61 ชอบการยอมรบัของสงัคม     

62 มจีติใจทีเ่ขม้แขง็     

63 พดูจาฉะฉาน     

64 มคีวามสขุมุทางอารมณ์     

65 เหน็คุณค่าของผูอ้ื่น     

66 เป็นแบบอยา่งทีด่งีาม     

67 รบัรูต้นเองอย่างถูกตอ้ง     

68 มคีวามชดัเจนในเป้าหมาย     

69 ยดึถอืหลกัของความถกูตอ้ง     

70 มกีรอบมแีผนในการปฎบิตักิาร     

71 สามารถขจดัสิง่ทีไ่มด่ขีองตนเองได ้     

72 รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่     

73 มกีารจดัสรรงานไดอ้ยา่งลงตวั     

74 มคุีณธรรม จรยิธรรม     
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75 กลา้เผชญิกบัความยากลาํบาก     

76 มคีวามอุตสาหะ     

77 ร่าเรงิ     

78 ชอบการเรยีนรูจ้ากเทคโนโลย ี     

79 ชอบปรบัตวั     

80 ชอบการเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่     

81 พฒันาตนเองโดยการเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่     

82 รูข้อ้บกพร่องของตนเอง     

83 สามารถนําศกัยภาพของตนเองมาใช ้     
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ภาคผนวก ข 

ค่าความสอดคล้องรายข้อ 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC 

1 1.00 16 1.00 31 0.80 46 1.00 61 1.00 

2 1.00 17 1.00 32 0.80 47 0.80 62 0.80 

3 1.00 18 0.00 33 1.00 48 1.00 63 0.80 

4 1.00 19 0.80 34 1.00 49 0.80 64 1.00 

5 0.80 20 0.60 35 1.00 50 1.00 65 1.00 

6 0.80 21 1.00 36 0.60 51 0.60 66 0.80 

7 1.00 22 1.00 37 0.60 52 1.00 67 0.80 

8 1.00 23 1.00 38 1.00 53 0.80 68 0.80 

9 1.00 24 1.00 39 0.80 54 1.00 69 1.00 

10 0.60 25 0.60 40 0.80 55 0.80 70 0.80 

11 0.60 26 0.80 41 0.80 56 1.00 71 0.80 

12 0.80 27 0.60 42 1.00 57 0.80 72 0.60 

13 0.80 28 1.00 43 1.00 58 1.00 73 1.00 

14 1.00 29 1.00 44 1.00 59 0.00 74 1.00 

15 1.00 30 0.80 45 0.80 60 0.60 75 0.80 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ต่อ 

 

ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC ข้อท่ี IOC 

76 1.00 78 0.80 80 1.00 82 1.00 - - 

77 1.00 79 1.00 81 0.60 83 1.00 - - 

 

 แปลผล ทุกขอ้ผ่านเกณฑ ์(ตัง้แต่ 0.60ขึน้ไป) ยกเวน้ขอ้ 18 ไมผ่่านเกณฑผ์ูว้จิยัจงึทาํการตดั

ออกทิง้ 
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จาํแนกตาม 

 ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  

   2χ  Asymp.Sig. 
สร้างสรรค ์ แบบผูร้บัใช้ ทางจิตวิญญาณ 

1. สถานภาพ 

          1.1 ครพูีเ่ลีย้งนสิติฝึกปฎบิตักิารสอน 

 

1.0 150.0 127.0 

 

.000 

 

   

  (0.4%)  (54.0%) (45.7%) 

       1.2 อาจารยน์เิทศก ์

  

33.0 0.0 99.0 

 

.000 

 
   

  (25.0%) (0.0%) (76.0%) 

       1.3 นิสติครหูลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  

           (กศ.บ.5 ปี)   0.0    61.0   342.0      

 

  

     (0.0%) (15.1%) (84.9%) 

  
รวม 

   34.0    211.0   568.0 

  

336.527 .000 

        (4.2%) (26.0%) (69.9%)     

2. ประเภทของอาจารยน์เิทศก ์

            2.1 อาจารยน์เิทศกว์ชิาเฉพาะ 

 

17.0 0.0 27.0 

  

 

   

(38.6%) 0.0 (61.4%) 

       2.2 อาจารยน์เิทศกก์ารศกึษา 

 

12.0 0.0 32.0 

  

 

   

(27.3%) 0.0 (72.7%) 

       2.3 อาจารยน์เิทศกป์ระจาํโรงเรยีน 

 

4.0 0.0 40.0 

  

 

   

(9.1%) 0.0 (90.9%) 

  รวม     33.0    0.0    99.0    10.424    .005 

        (25.0%) 0.0 (75.0%) 

  

ตารางคา่ Asymp.Sig. 
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จาํแนกตาม 

 ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  

   2χ  Asymp.Sig. 
สร้างสรรค ์ แบบผูร้บัใช้ ทางจิตวิญญาณ 

3. คณะ 

          3.1 คณะมนุษยศาสตร ์ 

  

0.0 40.0 75.0 

  

 

   

(.0%) (38.8%) (65.2%) 

       3.2 คณะสงัคมศาสตร ์

  

0.0 35.0 81.0 

  

 

   

(.0%) (30.2%) (69.8%) 

       3.3 คณะศกึษาศาสตร ์

  

0.0 36.0 80.0 

  

 

   

(.0%) (31.0%) (69.0%) 

       3.4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   

 

0.0 37.0 79.0 

  

 

   

(.0%) (31.9%) (68.1%) 

       3.5 คณะวทิยาศาสตร ์      

 

0.0 32.0 84.0 

  

 

   

(.0%) (27.6%) (72.4%) 

       3.6 คณะพลศกึษา 

  

1.0 31.0 70.0 

  

 

   

(.1%) (30.4%) (68.6%) 

  รวม   1.0 211.0 469.0 7.172 .709 

        (.1%) (31.0%) (68.9%)     

4. สาขาวชิา 

             4.1 สาขาภาษาไทย  

  

0.0 17.0 31.0 

  
 

   

(.0%) (35.4%) (64.4%) 

       4.2 สาขาภาษาองักฤษ 

  

0.0 16.0 25.0 

  
 

   

(.0%) (39.0%) (61.0%) 

       4.3 สาขาสงัคมศกึษา 

  

0.0 17.0 32.0 

  
 

   

(.0%) (34.7%) (65.3%) 
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จาํแนกตาม 

 ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  

   2χ  Asymp.Sig. 
สร้างสรรค ์ แบบผูร้บัใช้ ทางจิตวิญญาณ 

     

4.4 สาขาการประถมศกึษา 

  

 

0.0 

 

10.0 

 

31.0 

  
 

   
(.0%) (24.4%) (75.6%) 

       4.5 สาขาจติวทิยาการแนะแนว 

 
0.0 10.0 22.0 

  
 

   
(.0%) (31.3%) (68.8%) 

       4.6 สาขาเทคโนโลยสีือ่สารการศกึษา 

 
0.0 11.0 29.0 

  
 

   
(.0%) (27.5%) (72.5%) 

       4.7 ศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา - ทศันศลิป์ 

 
0.0 10.0 22.0 

  
 

   
(.0%) (31.3%) (68.8%) 

       4.8 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา -      0.0 12.0 19.0      

                ดนตรศีกึษา – ดนตรไีทย 

  
(.0%) (38.7%) (61.3%) 

       4.9 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา -     0.0 9.0 31.0     

                ดนตรศีกึษา – ดนตรสีากล 

  
(.0%) (22.5%) (77.5%) 

       4.10 สาขาศลิปกรรมศาสตรศ์กึษา -     0.0 6.0 15.0      

                ดนตรศีกึษา – ศลิปะการแสดง     (.0%)    (28.6%)    (71.4%) 

       4.11 สาขาคณติศาสตร ์

  
1.0 12.0 36.0 

  
 

   
 (2.0%) (24.5%) (73.5%) 

       4.12 สาขาวทิยาศาสตร ์– ชวีวทิยา 

 
0.0 19.0 22.0 

  
 

   
(.0%) (46.3%) (53.7%) 

       4.13 สาขาวทิยาศาสตร ์– เคม ี

 
0.0 5.0 30.0 

  
 

   
(.0%) (14.3%) (85.7%) 

       4.14 สาขาวทิยาศาสตร ์– ฟิสกิส ์

 
0.0 14.0 30.0 

  
 

   
(.0%) (31.8%) (68.2%) 

       4.15 สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 
0.0 18.0 24.0 

  
 

   
(.0%) (42.9%) (57.1%) 

       

 4.16 สาขาพละศกึษา 

  

 

0.0 

 

13.0 

 

25.0 

  
 

   
(.0%) (34.2%) (65.8%) 

       4.17 สาขาสุขศกึษา 

  
0.0 4.0 25.0 

  
 

   
(.0%) (13.8%) (86.2%) 

       4.18 สาขาพละศกึษา - สุขศกึษา  

 

0.0 8.0 20.0 

  

  

(.0%) (28.6%) (71.4%) 

  รวม   1.0   211.0   469.0    35.184    .412 

      

 

(.1%) (31.0%) (68.9%)     
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จาํแนกตาม 

 ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  ภาวะผูนํ้า  

   2χ  Asymp.Sig. 
สร้างสรรค ์ แบบผูร้บัใช้ ทางจิตวิญญาณ 

 

5. เพศ 

              5.1 เพศหญงิ 

  

10 87.0 205.0 

  

    

(3.3%) (28.8%) (67.9%) 

       5.2 เพศชาย 

  

24 124.0 363.0 

  

    

(4.7%) (24.3%) (71.0%) 

  รวม   34    211.0   568.0    2.651    .266 

      
 

(4.2%) (26.0%) (69.9%)     
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

1.อาจารย ์ดร.รณดิา เชยชุ่ม หวัหน้าภาควชิาการวดัผลและวจิยั

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

2.อาจารย ์ดร.บุญจนัทร ์สสีนัต์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศุาสตรอุ์ตสาหกรรม                                            

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุ

ทหารลาดกระบงั 

 

3.อาจารย ์ดร.ราชนัต ์บุญธมิา อาจารยป์ระจาํสาํนกัทดสอบทางการศกึษา

และจติวทิยา                          

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

4.อาจารย ์เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรง 0บณัฑติย์0

 

 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบรหิาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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