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การวิจยั นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพือ่ ศึกษา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูห ลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสอบถามและการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้สอบถาม ได้แก่ นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
อาจารย์นเิ ทศก์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ และครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฎิบตั กิ ารสอน จํานวน 403, 278, 132 คน ตามลําดับ สําหรับ
เครื่ องมือ ทีใ่ ช้ เป็ นแบบสอบถาม ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยคํานวณ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS และในส่วนที่ 2 เป็ น การสัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 2 กลุ่ม คือ ค รูพเ่ี ลีย้ งนิสติ
ปฎิบตั กิ ารสอน จํานวน 26 คน และอาจารย์นเิ ทศก์
จํานวน 26 คน โ ดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับลักษณะของพฤติกรรมภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง และ ภาวะผูน้ ําตามความคาดหวัง แล้ว
วิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็ นประเด็น ทีเ่ ป็นพฤติกรรมทางภาวะผูน้ ํา นํา มาลงเป็นตารางความถี่
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ผลการวิจยั ปรากฏว่า
1. นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ลักษณะผูน้ ําของแต่ละประเภทอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วน
ใหญ่เป็นผูน้ ําแบบจิตวิญญาณ
3. ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฎิ บัตกิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ มีความคาดหวังให้นสิ ติ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ภาวะผูน้ ําแบบผสมผสาน
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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. The result of
the study showed as follows:
1. The teacher students in Bachelor of Education Program (B.Ed. 5 years) of
Srinakharinwirot University were at moderate level in all types of leadership.
2. Most of the teacher students in Bachelor of Education Program (B.Ed. 5 years)
of Srinakharinwirot University were spiritual leadership.
3. 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.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ดว้ ยความอนุเคราะห์อย่างดียง่ิ จากท่าน อาจารย์ ดร .จารุวรรณ
พลอยดวงรัตน์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมัง่ อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่ี
ได้ทมุ่ เททัง้ แรงกายแรงใจอบรมสังสอน
่
และกระตุน้ เคีย่ วเข็ญเพือ่ คุณภาพของงานวิจยั ท่านผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร .ไพโรจน์ กลิน่ กุหลาบ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษ รแพทย์ และ
อาจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสนั ต์ และอาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม และอาจารย์ ดร.ราชัน ย์ บุญ ธิมา และ
อาจารย์ เรือเอก ดร .อภิธรี ์ ทรง บัณฑิตย์ เป็นผูม้ จี ติ เมตตากรุณาสละเวลาอันมีคา่ ยิง่ ของท่านในการ
ชีแ้ นะปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนท่านผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีก่ รุณาได้เสียสละเวลาอันค่ายิง่ ของท่านให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครือ่ งมือวิจยั จนได้เครือ่ ง มือทีม่ คี ุณภาพสําหรับการวิจยั เพื่อให้เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั
ขอกราบขอบพระ คุณอ าจารย์ผสู้ อน คณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านทีไ่ ด้อบรมสังสอนใ
่
ห้ความรู้ และขอกราบขอบ พระคุณท่าน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัน้ ปีท่ี 5 ทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ทีส่ ละเวลาในการให้ขอ้ มูลทีม่ คี า่ ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสถิตวิ จิ ยั ทุกท่านทีใ่ ห้คาํ แนะนําในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจน
สําเร็จด้วยดี นอกจากนี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจ และความช่วยเหลือ ในส่วนของทีป่ รึก ษาทางการ
ปฎิบตั ใิ ห้สมบูรณ์จากนางสาวกษมาพร ทองเอือ้ และครอบครัว และด้วยการช่วยเหลือ การติดต่อ
ประสานงานของนิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุน่ ที่ 22 ทุกท่าน
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครั วทุกคน คุณแม่ศริ วิ รรณ คุณพ่อสมศักดิ ์ พิมพา และญาติพ่ี
น้องของผูว้ จิ ยั ทุกคน ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญยิง่ ในการส่งเสริมสนับสนุนในทุกเรือ่ ง เริม่
ตัง้ แต่เป็นผูจ้ ดุ ประกายแนวคิด ในการศึกษา และให้กําลังใจมาโดยตลอด คุณงามความดีทเ่ี กิดจาก
ผลงานวิจยั ล้วนเกิดขึน้ ได้จากทุกท่านทีไ่ ด้กล่าวนามมาในตอนต้นแล้ว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ในปจั จุบนั ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations ASEAN) กําลังเตรียมพร้อมต่อการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนในปีพทุ ธศักราช 2558 ภายใต้
เงือ่ นไข 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมันคง
่ ประชาคมเศ รษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเตรียมการด้านกําลังคนจึงเป็นนโยบายหลักของชาติ
สมาชิกเพือ่ ให้พร้อมต่อการพัฒนา การเปลีย่ นแปลง และการแข่งขัน บริบทดังกล่าวจึงมีผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซึง่ เป็นหน่วยทางการศึกษาทีผ่ ลิ
ต
กําลังคนสูส่ าขาอาชีพ (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ., กองกลางมหาวิทยาลัย. 2555: 34)
ปจั จุบนั การทีจ่ ะสร้างและเตรียมผลิตนิสติ ให้มคี ุณภาพและมีศกั ยภาพสูงไปแข่งขันกับ
นานาประเทศต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคณ
ุ ภาพและทีส่ าํ คัญยิง่ กว่านัน้
คือการเตรียมการและมีกระบวนการในการผลิตครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ได้ครูทม่ี คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมและ
เป็นผูน้ ําในการสร้างสรรค์ ซึง่ ครูจะเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญสําหรับทุกสิง่ ทุกอย่างเกีย่ วกับการศึกษาเป็น
หัวใจและวิญญาณของระบบการศึกษาทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั ว่าระดับคุณภาพการศึกษาจะดําเ นินไปใน
ทิศทางใด แต่จากระบบการผลิตและการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษานักเรียนเข้ามาศึกษาในระบบ
วิชาชีพครูของไทยในปจั จุบนั ยังไม่มสี ญ
ั ญาณอันชัดเจนว่าจะดําเนินการไปอย่างไร ถึงแม้จะมี
บทบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 กําหนดไว้ในมาตรา 52 ว่า “ให้
กระทรวงส่งเสริมให้มรี ะบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบัน
ทีท่ าํ หน้าทีผ่ ลิตและพัฒนาครูคณาจารย์ รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อม และมีความ
เข้มแข็ งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณล ะจัดตัง้ กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ”
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา., สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555: 14)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคนไทยให้
มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา มีระเบียบวินยั มีจติ สํานึกทีด่ งี าม รูค้ ณ
ุ ค่าความเป็น
ไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ โดยหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษาหลักทีจ่ ะต้องเร่ง
ดําเนินการนันคื
่ อ การปฏิรปู ครู ด้วยการปฏิรู ปการผลิตครูให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับนานาชาติ เน้น
ผลิตครูทม่ี คี วามรูแ้ ละคุณธรรมเป็ นสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงาน คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา. 2555: 2)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ชี อ่ ื เสียงด้านการผลิตครูมาอย่าง
ยาวนาน ทัง้ นี้คณะศึกษาศาสต ร์ได้มปี ณิธานในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ นําทาง
การศึกษา โดยมีความรูป้ ระดุจนักปราชญ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะศึกษาศาสตร์ .
2555: 2) กล่าวคือนิสติ ครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะต้องมีภาวะผูน้ ําเพือ่ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยเหตุน้ีนสิ ติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ หลังจากทีไ่ ด้รบั การเรียนการสอนวิชาชีพครูจะต้องมีภาวะผูน้ ํา เพือ่ เป็นผูน้ ําทางการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพต่อไป
การผลิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ปจั จุบนั นัน้ ได้ยดึ ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) โดยมี
การจัดการศึกษาระบบทวิภาค และได้กาํ หนดให้ นิสติ ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน ซึง่ องค์ประกอบด้วย วิชาชีพครูและวิชาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยนิสติ ชัน้ ปีท่ี 5
จะต้องผ่านการปฏิบตั กิ ารเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญเพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผูน้ ําสร้างสรรค์การเรียนรูแ้ นวใหม่
หากแต่ในปจั จุบนั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบปญั หาการผลิต
นิสติ ครูหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ในด้านภาวะผูน้ ํา ดังผลการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปีพุทธศักราช 2554
ตามตัวบ่งชี้ สมศ.2 ด้านคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของบัณฑิต
ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสต ร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ทีร่ ะบุวา่ นิสติ มีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับพอใช้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะศึกษาศาสตร์ . 2555: 18-20) และจากผลการ
ประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ตามตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาราง ป.2 ข
ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ซึง่ องค์ประกอบทางด้านคุณภาพด้านที่ 1.ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และดําเนินการ นัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับพอใช้ (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2555, 2555: 22) เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ จะต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นิสติ รวมไปถึงการสร้างภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ซึง่ ถือเป็น
วัตถุประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย
จากปญั หาข้างต้นจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีค่ ณะศึกษาศาสตร์ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการผลิ ต
นิสติ ครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) จะต้องวางแผนการดําเนินงาน และหาแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผูน้ ําของนิสติ ทีเ่ หมาะสมกับบริบท และความคาดหวังของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการผลิต
นิสติ ทัง้ นี้ จากการศึกษาผูว้ จิ ยั ยังไม่พบการศึกษาถึงภาวะผูน้ ําของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบั ณฑิต
(กศ.บ.5 ปี) ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเกีย่ วกับภาวะผูน้ ํานิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.
5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยทําการศึกษากับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 5 ของปีการศึกษา 2556 ซึง่ ได้
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) มาแล้ว อนึ่งผูว้ จิ ยั
เชือ่ ว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการหาลักษณะของภาวะผูน้ ําของนิสติ และระดับของภาวะผูน้ ํา
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ของนิสติ ได้ชดั เจนมากขึน้ ตลอดจนสามารถมีสว่ นช่วยในการวางแผนพัฒนาภาวะผูน้ ําของนิสติ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาในการ
ผลิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันผลิต
ครูระดับอุดมศึกษาในบริบทใกล้เคียงสามารถนําข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้ ไปใช้เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนทางการศึกษา และนําไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจั ดการและการจัดการเรียนการสอน
ทีจ่ ะสามารถสร้างภาวะผูน้ ําให้แก่นสิ ติ ครู ได้ตรงตามอัตลักษณ์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และ
ความคาดหวังของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการผลิตนิสติ ครูอย่างแท้จริง

คําถามการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ตัง้ คําถามการวิจยั ดังนี้
1. นิส ติ ครูหลัก สูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ภาวะผูน้ ําประเภทใด
2. ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงของนิสติ และภาวะผูน้ ําตามความคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิต
นิส ติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิ จยั
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะของภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.
5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ตามสภาพจริงและ ความคาดหวังของผู้ ร่วมผลิต บัณฑิตนิส ติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผลการวิจยั จะมีประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะด้านการ
ผลิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังต่อไปนี้
1. ทําให้ทราบถึง ระดับและ ลักษณะ ของภาวะผู้นําของนิสิต ซึ่งจะนําไปสูก่ ารวาง
แผนการดําเนินงานการหาแนวทางในการพัฒนาในด้านการผลิตนิสติ ได้ตรงตามเกณฑ์ของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ทําให้ทราบถึงลักษณะ ของภาวะผู้นําของนิสิต ครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคาดหวังและตามสภาพจริง อันจะนําไปสู่
การวางแผนการดําเนินงาน การหาแนวทางในการพัฒนาในด้านการ จัดกิจกรรม ได้ตร งตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขอบเขตของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผูว้ จิ ัยได้ศกึ ษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงาน วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับแ นวคิดของ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) หลักสูตรใหม่ ปี
พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากแนวคิดของ (Gary Yukl, 2010)
ซึง่ เป็นแนวคิดทีม่ งุ่ เน้นให้ผตู้ ามมีภาวะผูน้ ําเช่น แนวคิดภาวะผูน้ ําทีเ่ ป็นเลิศและ สร้างสรรค์ ภาวะ
ผูน้ ําแบบสร้ างสรรค์ หรือภาวะผูน้ ําในตนเอง อีกทัง้ แนวคิดใหม่ทม่ี งุ่ เ น้นภาวะผูน้ ําเชิงจริยธรร ม
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง (Gary Yukl, 2010) ซึง่
กําหนดภาวะผูน้ ําแนวใหม่โดยอาศัยการสังเคราะห์แนวคิดจากนักการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศใน
ปจั จุบนั โดยแบ่งได้เป็ น 4 ภาวะผูน้ ําดังนี้
1.1 ภาวะผูน้ ําสร้างสรรค์ (Creative Leadership)
1.2 ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership)
1.3 ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership)
1.4 ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง (Authentic Leadership)
ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครัง้ นี้ จะศึกษาภาวะผูน้ ําจากตัวนิสติ โดยการเก็บข้อมูลจากนิสติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยวิธสี าํ รวจโดยสอบถาม
และเก็บข้อมูลภาวะผูน้ ํา ตามสภาพจริง และตาม ความคาดหวัง โดยการสัมภาษณ์ ผรู้ ว่ มผลิตบัณฑิต
นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย กลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน และกลุ่มของอาจารย์นเิ ทศก์
1
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การวิจยั ครัง้ นี้ได้กาํ หนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ ํา หมายถึง พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของกลุ่ม
บุคคลโดยใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อดลใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านัน้ มี
พฤติกรรมทีจ่ ะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีก่ าํ หนด
2. ภาวะผูน้ ําสร้างสรรค์ (Creative Leadership) หมายถึง ลักษณะทางด้าน
พฤติกรรมของผูน้ ําทีแ่ สดงให้เห็นถึงการตัง้ เป้าหมายความสําเร็จทีช่ ดั เจนในการทํางานของผูน้ ํา ไม่
ยึดติดในวิธกี ารทํางานและแก้ปญั หาแบบเดิม และรูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิด
จากการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อยูเ่ สมอ ต้องรูจ้ กั การโน้ มน้าวผูอ้ ่นื ปฎิบตั ติ ามตนเองโดยการสร้างความมันใจ
่
เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ โดย
อาศัยการคิดไตร่ตรองเพื่อคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้
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3. ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership) หมายถึง ลักษณะทาง ด้าน
พฤติกรรมของผูน้ ําทีแ่ สดงให้เห็นถึง ความเชือ่ มัน่ และยอมรับความสามารถของผูอ้ ่นื เปิดโอกาสให้
ผูอ้ ่นื ได้รว่ มเป็ นผูน้ ําในการทํางาน มีการตัง้ เป้าหมายในการทํางานทีช่ ดั เจน เพือ่ ก่อให้เกิด
ความสําเร็จลุลว่ งในการทํางาน มีการโน้มน้าวให้ผอู้ ่นื ทํางานอย่างเต็มความสามารถ โด ยการทําตน
ให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ ทําให้ผอู้ ่นื เกิดความมันใจในตนเองและมุ
่
ง่ บรรลุเป้าหมายสําเร็จร่วมกัน
และผูน้ ําต้องสร้างความศรัทธา และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื มีความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายร่ว มกัน ผูน้ ําต้องยึดมันหลั
่ กใน
คุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานโดยการสร้างค่านิยมทีด่ งี าม และนําไปรับใช้กบั กิจกรรมต่างๆ
4. ภาวะผูน้ ําทางจิ ตวิ ญญาณ (Spiritual Leadership) หมายถึง ลักษณะทางด้าน
พฤติกรรมของผูน้ ําทีแ่ สดงให้เห็นถึง ผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถสร้างวิสยั ทัศน์และตั ้ งเป้าหมายในการ
ทํางานร่วมกันให้แก่ผอู้ ่นื ให้เกิดผลสําเร็จอย่างชัดเจน มีการโน้มน้าวใจให้ผอู้ ่นื ทําตามเป้าหมายให้
สําเร็จ ด้วยการสร้างความมันใจให้
่
แก่ผอู้ ่นื มีความมุง่ มันและอดทนในการทํ
่
าตามเป้าหมายทีไ่ ด้วาง
ไว้ โดยปฏิบตั จิ นสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผอู้ ่นื ได้ แ ละการทีผ่ นู้ ํามีความมันคงในคํ
่
าพูด และ
การกระทํา จนทําให้ผอู้ ่นื ไว้วางใจได้
5. ภาวะผูน้ ํา ตามสภาพจริง ( Authentic Leadership) หมายถึง ลักษณะทางด้าน
พฤติกรรมของผูน้ ําทีแ่ สดงให้เห็นถึง การเข้าใจตนเอง รูข้ อ้ บกพร่อง พร้อมหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง
เหล่านัน้ ด้วยตนเอง รูจ้ กั ที่ จะดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการทํางาน จน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับผูอ้ ่นื รวมไปถึงการสร้างค่านิยมทีด่ งี าม การทีผ่ นู้ ํามีการกําหนดค่านิยมที่
ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมทีด่ ขี องตนเอง และนํามาใช้ในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่างๆ
และผูน้ ําต้องมีความมันคง
่ และแน่ วแน่ ในการตัดสินใจ และการกระทํา ตลอดจนผลจากการตัดสินใจ
ของผูน้ ํานัน้ ไว้ใจได้ สามารถคาดเดา และเข้าใจได้อย่างชัดเจน และผูน้ ํา ตามสภาพจริง นัน้ ต้องมีการ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่และศึกษาหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ
6. นิ สิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต (กศ.บ.5 ปี ) หมายถึง นิสติ ครูท่ี กํา ลัง
ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2556 และออกฝึกปฎิบตั กิ ารสอนตามโรงเรียนต่างๆทีท่ าง
คณะของแต่ละคณะกําหนดให้ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ 6 คณะ ได้แก่ คณะมนุ ษย์
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษ า ซึง่ แบ่งได้เป็ น 18
สาขาวิชา ดังนี้ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ , สาขาสังคมศึกษา , สาขาการประถมศึกษา ,
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว , สาขาเทคโนโลยีสอ่ ื สารการศึกษา , ศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา – ทัศนศิลป์ ,
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา- ดนตรีศกึ ษา– ดนตรีไทย, สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา- ดนตรีศกึ ษา –
ดนตรีสากล, สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา- ดนตรีศกึ ษา – ศิลปะการแสดง, สาขาคณิตศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี สาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิสกิ ส์, สาขาวิทยาศาสตร์
ทัวไป,
่ สาขาพละศึกษา, สาขาสุขศึกษา, สาขาพละศึกษา- สุขศึกษา ทีเ่ รียนตามหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
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7. อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการฝึกปฎิบตั ิ
การสอนวิชาชีพครู แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ อาจารย์นเิ ทศก์ วิชาเฉพาะ อาจารย์นเิ ทศ ก์การศึกษา
และอาจารย์นเิ ทศก์ประจําโรงเรียน เพือ่ ทําหน้าทีใ่ นการให้ คําแนะนํา ส่งเสริม ประเมินผล และ
พัฒนานิสติ ปฎิบตั กิ ารสอน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2556
8. ครูพี่เลี้ยงนิ สิ ตปฎิ บตั ิ การสอน หมายถึง ครูประจําการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
โรงเรียนให้ทาํ หน้าทีค่ รูนเิ ทศก์นสิ ติ ฝึกปฎิบตั กิ ารสอน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในปี
การศึกษา 2556 ให้แก่นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ผู้ร่วมผลิ ต บัณฑิ ต นิ สิตครู หมายถึง ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฎิบตั กิ ารสอน ทีม่ หี น้าที่
ดูแลและให้ความรูร้ วมถึงเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่ นิสติ ฝึกปฎิบตั กิ ารสอนหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี) ปี 5 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าไปทําการปฎิบตั กิ ารสอนตามระยะเวลาที่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2553) กําหนดไว้ และอาจารย์
นิเทศก์ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการฝึกปฎิบตั กิ ารสอนวิชาชีพครู แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ
อาจารย์นเิ ทศ ก์วชิ าเฉพาะ อาจารย์นเิ ทศ ก์การศึกษา และอาจารย์นเิ ทศก์ประจําโรงเรียน เพือ่ ทํา
หน้าทีใ่ นการให้คาํ แนะนํา ส่งเสริม ประเมินผล และพัฒนา นิสติ ปฎิบตั ิการสอน ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2556
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ผวู้ จิ ยั ได้นําเสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั จึงค้นคว้าเป็นลําดับต่อไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.2 ระบบการจัดการศึกษา และการดําเนินการของหลักสูตร
1.3 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลหลักสูตร
2. ภาวะผูน้ ํา
2.1 ความหมายของภาวะผูน้ ํา
2.2 ประเภทของภาวะผูน้ ํา
2.2.1 ภาวะผูน้ ําดัง้ เดิม
2.2.2 ภาวะผูน้ ําแนวใหม่
2.3 แบบวัดภาวะผูน้ ํา
3. การศึกษาความคาดหวัง
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต (กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
1.1 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ( หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2553: 6-7 )
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ครูทม่ี คี วามรู้ คุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริงสามารถ
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็ นสังคมทีเ่ ข้มแข็ง และพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยธํารงรักษาภูมปิ ญั ญาไทยให้
มันคงสื
่ บไป
ความสําคัญ
ครูมบี ทบาทสําคัญใ นการพัฒนาสังคม กอบกูว้ ิ กฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วย
การสร้างคน สร้างความรู้ เพือ่ ผลของพัฒนาการทัง้ ปวง ครูทวโลกมี
ั่
พนั ธกิจและภารกิจร่วมกัน ใน
การแก้วกิ ฤตโลกโดยการให้การศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขทีเ่ ป็นพลเมือง
และพลโลก เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลก
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วิชาชีพครูเป็ นวิชาชัน้ สูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุง่ ผลิตบัณฑิตวิช าชีพครู
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพือ่ ไปทําหน้าทีใ่ ห้ความรู้ สามารถ
จัดการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสยั
ให้แก่เยาวชนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในโรงเรียนทัวประเทศ
่
ให้บณ
ั ฑิตครูเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในการร่วมคิด
ร่วมใจ ร่วมทํากับคนในชุมชน ในสังคม เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิด
การเรียนรูท้ เ่ี ท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน เพือ่ การดํารงตนให้อยูใ่ นสังค ม
อย่างมีคณ
ุ ภาพ บัณฑิตครูจงึ เป็ นบุคคลสําคัญยิง่ ในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวติ ของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จาํ เป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิ ตบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นเลิศ ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผูน้ ําในการ
สร้างสรรค์ การเรียนรูแ้ นวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการทีพ่ ร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ ใฝร่ คู้ รอบคลุมทัง้ ในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชา
เฉพาะ สามารถจัดการความรูใ้ นเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การประยุกต์ใช้องค์ความ รู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารให้เกิด
ความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
2) มีความคิดริเ ริม่ และสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ในการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพือ่ การจัดการศึกษา
3) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผูน้ ําทาง
การศึกษา มี จติ สํานึกในการทํางานเพือ่ สังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื โดยใช้หลัก
ประสานประโยชน์สว่ นรวมตามวิถปี ระชาธิปไตย เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ น ธํารง
รักษาไว้ซง่ึ ภูมปิ ญั ญาไทย
1.2 ระบบการจัดการศึกษา และการดําเนิ นการของหลักสูตร
1.2.1 ระบบการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดหลักสูตรการศึกษาของ
บัณฑิตไว้ดงั นี้ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553: 8-13)
ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.2.2 การดําเนิ นการหลักสูตร
วัน - เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
- ภาคต้น
เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
- ภาคปลาย เดือนตุลาคม-มีนาคม
- ภาคฤดูรอ้ น เดือนมีนาคม-มิถุนายน
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
- เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ /
หรือเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครู ค่อนข้างน้อย
มีความพร้อมในด้านความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครู
มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้านภาษาและการสือ่ สาร เทคโนโลยีสารสน เทศ

กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดโครงการปฐมนิเทศ เพือ่ สร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมใน
การเข้าเรียนวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดรายวิชาชีพครูทเ่ี ป็นวิชาพื้ นฐานทีจ่ าํ เป็น เพือ่ เตรียมความ
พร้อมในด้านความเป็ นครูแก่นสิ ติ เช่น จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จัดกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้วยภาษาและการ
สือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นสิ ติ
จัดกิจกรรมให้ได้คนุ้ เคยกับสภาพปญั หาโรงเรียนในท้อง ถิน่ ต่างๆ เพื่อ
ขยายความคิด ความเข้าใจในปญั หาวิชาชีพครู
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โครงสร้างหลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 160 หน่ วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
ตาราง 1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาชีพทัวไป
่
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน/
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
2.1.1.1 รายวิชาชีพครู
2.1.1.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระหว่างเรียน เรียนปี 2,3,4 (วิชาละ 2 นก.)
2.1.1.3 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเอก (เลือกจัดตามความเหมาะสม)
2.2.1 วิชาเอกเดีย่ ว
2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ (รวมวิธสี อนวิชาเอก)
2.2.1.2 วิชาเอกเลือก
2.2.1 วิชาเอก-โท
2.2.2.1 วิชาเอก (รวมวิธสี อนวิชาเอก)
2.2.2.2 วิชาโท (อาจจะรวมวิธสี อนวิชาโท)
2.2.3 วิชาเอกคู่
2.2.3.1 วิชาเอก 1 (รวมวิธสี อนวิชาเอก 1)
2.2.3.2 วิชาเอก 2 (รวมวิธสี อนวิชาเอก 2)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวน
หน่ วยกิ ต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
124
50
48
30
6

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

12
2
74

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

6
160

11
รายวิ ชาชีพครู
รหัสรายวิชา
ศษ
ED
เลขตัวทีห่ นึ่ง
เลขตัวทีส่ อง

=
=
=
=

วิชาชีพครูทางการศึกษา
Education
ชัน้ ปีทค่ี วรเรียน
กลุม่ วิชาในหมวดวิชาชีพครู

0 หมายถึง กลุ่มภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู
1 หมายถึง กลุ่มความเป็ นครู
2 หมายถึง กลุม่ การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง กลุม่ การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง กลุม่ จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
5 หมายถึง กลุม่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง กลุม่ การบริหารการศึกษา และการจัดการชัน้ เรียน
7 หมายถึง กลุม่ การวิจยั ทางการศึกษา
8 หมายถึง กลุม่ สือ่ นวัตกรรมละเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9 หมายถึง กลุม่ ประสบการณ์วชิ าชีพ
เลขตัวทีส่ าม = ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนหน่ วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชัวโมงทฤษฎี
่
ต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั ติ ่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จํานวนชัวโมงศึ
่
กษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1.3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิ สิต (หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553. หน้า 35)
1.3.3.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
1.3.3.1.1 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี
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1.3.3.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ
1.3.3.2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวน
ระบบด้วยคณะกรรมการ
1.3.3.2.2 อาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐาน
การประเมินผลร่วมกันและให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการ
ประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
1.3.3.2.3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียนและหลัง
เรียน จากอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ กีย่ วข้องในสถานศึกษาเครือข่าย
1.3.3.2.4 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของความ
เป็นครูก่อนจบการศึกษา
1.3.3.2.5 การประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิต
1.3.3.2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ให้สอดคล้องกับ
การกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.3.3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.3.3.3.1 เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี
1.3.3.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3.3.3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 การประเมิ นและการปรับปรุงการดําเนิ นการของหลักสูตร (หมวดที่ 8
การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร . หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพ
ครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553. หน้า 40)
1.3.4.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.3.4.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.3.4.1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่
ลงทะเบียนเรียน
1.3.4.1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.3.4.1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนิสติ ทัง้ ใน และนอกชัน้ เรียน
1.3.4.1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละ
รายวิชา
1.3.4.1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผสู้ อนในระดับ
รายวิชาและสาขาวิชา
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1.3.4.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.3.4.1.2.1 ประเมินอาจาร ย์ผเู้ สนอในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.3.4.1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู้ อน
และผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.3.4.1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอา จารย์ในการจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
1.3.4.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1.3.4.2.1 กําหนดให้มคี ณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
1.3.4.2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึง่ ประกอบไป ด้วยการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ ์ผลของนิสติ
และการประมวลความรูข้ องนิสติ ก่อนจบ การประเมินผลผลิต
(Output) และประเมินผลทีไ่ ด้
(Outcome)
1.3.4.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิต
1.3.4.2.4 จัดทําการวิจยั เชิงประเมินหลักสูตร เพือ่ นําผลไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
1.3.4.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
1.3.4.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกล
ยุทธ์การสอน
1.3.4.5 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการในระดับ
ต่างๆ คณาจารย์และผูเ้ กีย่ วข้อง
1.3.4.6 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
โดยใช้ผลการประเมินเป็ นฐานในการปรับปรุง
1.3.4.7 เชิญผูม้ สี ่วนได้เสีย (Stakeholders) มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่
การปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
1.3.5 การประกันคุณภาพหลักสูตร (หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553. หน้า 36)
1.3.5.1 การบริหารหลักสูตร
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1.3.5.1.1 จัดให้มคี ณะกรรม การบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ กํากับทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิต
ครู
1.3.5.1.2 จัดให้มคี ณะกรรมการจั ดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู
เพื่อกํากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต
1.3.5.1.3 จัดให้มอี าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าทีด่ แู ล รับผิดชอบ
การบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.5.1.4 จัดให้มอี าจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ .3
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผสู้ อน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.3.5.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
1.3.5.2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
เพือ่ จัดซือ้ ตํารา สือ่ การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพือ่ สนับสนุ นการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้ วย
ตนเองของนักศึกษา
1.3.5.2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตํารา สือ่ การเรียนรู้ เอกสาร
อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทัง้ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตามสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต สํานักหอสมุดกลางสํานั กสื่อและเทคโนโลยี สํานักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในเครือข่าย ตลอดจนแหล่ง
เรียนรูใ้ นชุมชน
1.3.5.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1.3.5.2.3.1 ให้อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนสามารถเ สนอรายชือ่ หนังสือ
สือ่ และตํารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัย
1.3.5.2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา
และสือ่ การเรียนการสอน
1.3.5.2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
1.3.5.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1.3.5.2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รียน และบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง
1.3.5.2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบ
การ
ประเมิน
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1.3.5.2.3. การบริหารคณาจารย์
1.3.5.2.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคณ
ุ วุฒทิ ส่ี อดคล้องกับสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3.5.2.3.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวงแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อนจะต้องปรับปรุงร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเ ป็ นไปตามคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์
1.3.5.2.3.3 คณาจารย์ทส่ี อนบางเวลาและคณาจารย์พเิ ศษ
ในกรณีคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจําไม่
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ให้แต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ โดยพิจารณาคุณวุฒ ิ ประสบการณ์
ความรูค้ วามสามารถ ทีส่ อดคล้องกับรายวิชา ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3.5.2.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.3.5.2.4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ให้มบี คุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระสานการ
ดําเนินงานของหลักสูตรระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่
ายฝึก
ประสบการณ์ โดยมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
1.3.5.2.4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั งิ าน
จัดให้มกี ารอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ทักษะความรูแ้ ละ
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ อย่างน้อยคนละ1-2 ครัง้ ต่อปี
1.3.5.2.5 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสติ
1.3.5.2.5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ติ
1.3.5.2.5.1.1 มีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาด้านวิชาการ เพือ่ ทํา
หน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําและคําปรึกษาในการลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การ
พัฒนาทักษะชีวติ การปฏิบตั ติ นในระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและอื่นๆ
1.3.5.2.5.1.2 มีอาจารย์ทป่ี รึกษาประจําโครงการในการทํา
กิจกรรมของนิสติ
1.3.5.2.5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
1.3.5.2.5.2.1 นิสติ สามารถยืน่ คําร้องเพือ่ ขออุทธรณ์ในกรณีท่ี มี
ข้อสงสัยเกีย่ วกับการสอบ ผลคะแนนและวิธกี ารประเมินผล
1.3.5.2.5.2.2 จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์นิสติ
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1.3.5.2.5.2.3 จัดตัง้ คณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์
ของนิสติ

1.3.5.2.6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ

ของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิต

1.3.5.2.6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของ ผูร้ ว่ มผลิต บัณฑิต ทุกปี
เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
1.3.5.2.6.2 มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
1.3.5.2.6.3 มีการสํารวจเพือ่ ประ เมินความต้องการของตลาดงาน
สังคม

2. ภาวะผูน้ ํา

ในสังคมปจั จุบนั เราจะได้พบคํากล่าวบ่อยมากว่า ผูน้ ําทีไ่ ม่ด ี หรือผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มภี าวะผูน้ ํา
จะส่งผลกระทบทางลบ เช่นทําให้ครอบครัวเกิดความแตกแยก ชุมชนล่มสลาย องค์การหรือบริษทั
ล้มละลายหรือขาดทุน หน่ วยงานไม่เจริญก้าวหน้ าหรือไม่มผี ลงาน ไม่สารถแข่งขันได้ ผูต้ าม
แตกแยกทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยากัน หมดกําลังใจ หมกแรงหมดไฟทํางาน ไม่ได้ใช้ความสารถ
หรือศักยภาพ หรือหากอยูใ่ นระดับประเทศ ผูน้ ําทีไ่ ม่ดกี อ็ าจจะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศ เช่น
ทําให้ประเทศล่มสลาย เกิดสงคราม ประชาชนอดอยาก ลําบาก ยากจน เป็นหนี้สนิ ไม่มคี วามสุข
เกิดความขัดแย้งแตกแยก เกิดสงครามกลางเมือง ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เกิดการคอร์รปั ชัน่
ในทุกระดับ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาหรือวิกฤติต่างๆ
ได้ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง สิง่ แวดล้อม หรือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ดังนัน้ ความสํา คัญของผูน้ ําสรุปได้ดงั แนวคิดของ
ท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก. 2553) ทีก่ ล่าวว่าบุคคลทีม่ คี วามสําคัญต่อความสําเร็จใน
ทุกระดับของสังคมคือบุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ ํา และผูน้ ําเป็นผูท้ ม่ี คี วามสําคัญของการอยูร่ อดต่อสวัสดิภาพ
ของสังคม ประเทศชาติ รวมถึงโลกใบนี้ดว้ ย
ช่วงเวลา กว่า 10 ปีทผ่ี า่ นมา พบว่าภาวะผูน้ ําเป็นประเด็นทีม่ กี ารศึกษาและวิจยั จํานวน
มาก ภาวะผูน้ ําได้รบั ความสนใจ มีการกล่าวถึง และถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากมี
สิง่ พิมพ์ หนังสือ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําทีม่ ตี พี มิ พ์จาํ นวนมาก และมีหลักสูตร
การฝึกอบรมพั ฒนาภาวะผูน้ ําจํานวนเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นอกจากนัน้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
และในกลุม่ ผูท้ ม่ี คี วามรูห้ รือนักวิชาการ มีความพยายามอย่างมากทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าหาแนวคิด
ทฤษฎีและข้อมูลเกีย่ วกับภาวะผูน้ ํา ว่าทําอย่างไรจึงจะมีภาวะผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผล ซึง่ คนจํานวนมาก
ตระหนั กว่าภาวะผูน้ ําจะเป็ นหนทางนําพาพวกเขาไปสูค่ วามสําเร็จ องค์การจํานวนมากมีความ
ต้องการพัฒนาผูบ้ ริหารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มภี าวะผูน้ ํา เพราะเห็นความสําคัญว่า ภาวะผูน้ ําของ
บุคคลในองค์การจะทําให้องค์การมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นักบริหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ และ
นักวิจยั ในหลายสาขาทีศ่ กึ ษาเรือ่ งภาวะผูน้ ําต่างยอมรับว่า ภาวะผูน้ ําของผูน้ ํา ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา
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ในทุกระดับและรวมถึงภาวะผูน้ ําของพนักงานหรือผูต้ าม ล้วนมีความสําคัญต่อความสําเร็จของกลุม่
ขององค์การ และการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ข้อเท็จจริงแ ละองค์
ความรูเ้ รือ่ งภาวะผูน้ ํานี้ ก็ยงั คงเป็ นทีต่ อ้ งการการค้นคว้าและยังต้องศึกษาแนวคิดใหม่ๆต่อไป
รวมถึงวิจยั เพือ่ ให้ได้ผลการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ การนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อไป (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 7-8)
2.1 ความหมายของภาวะผูน้ ํา
ความหมายของคําว่า ภาวะผูน้ ํา ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Leadership” นัน้ ได้ม ี
ผูใ้ ห้ความหมายไว้ในลักษณะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
วาโร เพ็งสวัสดิ ์ (2549: 19) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้ นําไว้วา่ หมายถึง การใช้
อิทธิพลของบุคคลหรือการใช้ตําแหน่ งโดยการจูงใจให้บุคค ลหรือกลุ่มปฏิบตั ติ ามความคิดและความ
ต้องการของตนด้วยความเต็มใจ เพือ่ ให้บรรลุจดุ ประสงค์ขององค์การเป็นสําคัญ
ธวัช บุณยมณี (2550: 2) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ํา ว่า หมายถึง การกระทํา
ระหว่างบุคคล โดยบุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ ําจะใช้อทิ ธิพล (Influence) หรือการดลบันดาลใจ (Inspiration)
ให้บคุ คลอื่นหรือกลุม่ กระทําหรือไม่กระทําบางสิง่ บางอย่าง ตามเป้าหมายทีผ่ นู้ ํากลุม่ หรือองค์การ
กําหนดไว้
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ํา หมายถึง ลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมออกมาเมือ่ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป็ นควา
มสามารถทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างทีม่ กี ารทํางานร่วมกันหรือร่วมอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน ในอันทีจ่ ะทําให้กจิ กรรมของกลุม่
ดําเนินไปสูเ่ ป้าหมายและประสบความสําเร็จ ภาวะผูน้ ําจะมีมากมีน้อยขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ และ
การฝึกฝนของแต่ละบุคคล
อินทร กิตติกอ้ ง (2550 : 7) ได้ให้ความห มายของภาวะผูน้ ํา ว่า หมายถึง เป็น
กระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคคลอื่นในการชักจูงผูอ้ ่นื ให้รว่ มกันทํางานด้วยความเต็มใจ และมีความ
กระตือรือร้นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
ชัยชาญ น้อยนัน , ทวี แย้มดี และลูกนํ้า มากลิน่ (2551: 12) ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผูน้ ําไว้วา่ หมายถึง ภาวะผูน้ ํา คือ กระบวนการ การแสดงพฤติกรรม การใช้อทิ ธิพลของผูน้ ําที่
ใช้ในการโน้มน้าวชักนําให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลในองค์การปฏิบตั ติ ามความต้องการไปสูเ่ ป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
อรอุมา รุง่ เรืองวณิชยกุล (2552 : 8) ได้ให้ความหมายของ ว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมดูแล และโน้มน้าวให้ผอู้ ่นื มีความเคารพเชือ่ ถือ ศรัทธาด้วย
ความเต็มใจ และกระทําตามในทางทีเ่ หมาะสม
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ภารดี อนันต์นาวี (2552 : 77 ) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําว่า
หมายถึง
กระบวนการและสถานการณ์ทบ่ี คุ คลหนึ่งได้เป็นทีย่ อมรับให้เป็ นผูน้ ําในกลุ่มและมีอทิ ธิพลเหนือ
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุม่ บุคคลนัน้ สมาชิกในกลุม่ เชือ่ ว่ามีความสามารถในการแก้ปญั หาต่างๆ
ทีก่ ลุม่ เผชิญอยูไ่ ด้ โดยอาศัยอํานาจหน้าทีห่ รือการกระทําของผูน้ ําในการชักจูงหรือชีน้ ําบุคคลอื่นให้
ปฏิบตั งิ านสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
ศรุดา ชัยสุวรรณ (2552: 5) ได้ให้ความหมาย ของภาวะผูน้ ําว่า หมายถึง บุคคลทีเ่ ป็น
หัวใจสําคัญขององค์การ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เพือ่ การบริหารจัดการและการประสานงาน
ระหว่างตนเอง คนในองค์การและการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุข
สมคิด บางโม (2552: 227) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง การ
ทีผ่ นู้ ําขององค์การใช้อทิ ธิพลต่างๆ เพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาร่วมมือกันปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การอิทธิพลดังกล่าวนี้อาจเป็ นไปทัง้ ทางบวกและทางลบ หรือทางใดทางหนึ่ง
สันติ บุญ ภิรมย์ (2552: 230) ได้ให้ความหมาย ของภาวะผูน้ ําว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง
ศิลปะของบุคคลคนหนึ่งทีโ่ น้มน้าวให้บุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลหลายคนได้แสดงพฤติกรรมของ
ตนเองตามทีผ่ นู้ ําประสงค์ ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพือ่ ให้บรรลุไปตามเป้าหมายของ
ส่วนรวมหรือของผูน้ ําได้อย่างไม่มเี งือ่ นไข
ลิเคิรท์ (Likert. 1967: 172) ให้ความหมายภาวะผูน้ ํา ว่า หมายถึง กระบวนการซึง่ ผูน้ ํา
จะต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการพบปะติดต่อเจรจาของ
บุคคลทีจ่ ะต้องไปเกีย่ วข้องด้วย ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูน้ ําจะต้อง
แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทีจ่ ะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเห็นว่าสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา
ฟิดเลอร์และเชเมอร์ (Fiedler; & Chemer. 1974: 4) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะ
ผูน้ ําหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้อทิ ธิพลและอํานาจ
นาฮาเวนดิ ท์ (Nahavandi. 2000: 6-7) ได้ให้ความหมาย ของภาวะผูน้ ําว่า หมายถึง
ปรากฏการณ์แบบกลุม่ นันคื
่ อไม่มผี นู้ ําทีป่ ราศจากผูต้ าม ภาวะผูน้ ํานัน้ จะรวมถึงการมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออีกคนหนึ่ง หรือการทีส่ ามารถชักจูงใจผูอ้ ่นื ได้นนเอง
ั่
และมีเป้าหมาย
ของการดําเนินงานโดยตร งและบทบาททีแ่ สดงในกลุ่มและองค์การ รวมไปถึงการที่ ผูน้ ําจะอยูใ่ น
ลําดับบนสุด บางกรณีกซ็ บั ซ้อนและบางครัง้ ก็มกี ารยืดหยุน่
คูลเตอร์ (Coulter. 2002: 20) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะผูน้ ําหมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการมองการณ์ไกล การปรับเปลีย่ นวิธกี ารดําเนินงาน การกําหน ดกลยุทธ์ และการ
ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์การเพือ่ นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงซึง่ จะสร้างความเจริญเติบโตและ
คุณค่าให้กบั องค์การ
ดราฟท์ (Draft. 2005: 5) ได้ให้ความหมาย ว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง ความสัมพันธ์ทม่ี ี
อิทธิพลระหว่างผูน้ ํา (Leaders) และผูต้ าม (Followers) ทีม่ คี วามตัง้ ใจต่อการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญ
และการเปลีย่ นแปลงนัน้ สะท้อนจุดมุง่ หมายทีม่ รี ว่ มกันระหว่างผูน้ ําและผูต้ าม
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เชอร์เมอร์ฮอร์น , ฮันท์ และออสบอร์น (Shermerhorn, Hunt; & Osborn. 2008: 241)
ได้ให้ความหมายไว้วา่ ภาวะผูน้ ํา หมายถึง อิทธิพลระหว่างบุคคลทีจ่ ะชักนําให้บุคค ลอื่นหรือกลุ่มทํา
ในสิง่ ทีผ่ นู้ ําต้องการ
จากความหมายภาวะผูน้ ําทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น พอจะสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ํา หมายถึง
พฤติกรรม ทีบ่ ุคคลแสดงอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล โดยใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ เพือ่ ดลใจให้กลุม่ บุคคลเหล่านัน้ มีพฤติกรรมที่
จะทําให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีก่ าํ หนด
2.2 ประเภทของภาวะผูน้ ํา
การศึกษาทฤษฎีผนู้ ํามีมานานแล้วและจะมีต่ออย่างไม่สน้ิ สุด ทฤษฎีผนู้ ําส่วนใหญ่ทม่ี ี
การศึกษาในช่วง 50 ปี ทีผ่ ่านมาจะเน้นการศึกษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะและจะให้
ความสําคัญต่อ คุณลั กษณะ พฤติกรรม หรือการใช้อาํ นาจของผูน้ ํา ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากแนวคิด
ของ (Gary Yukl, 2010) ทีก่ ล่าวถึงภาวะผูน้ ําต่างๆ และได้ศกึ ษางานวิจยั ในส่วนของภาวะผูน้ ําที่
เกิดขึน้ ไปพร้อมๆ กับวิวฒ
ั นาการทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร้ขดี จํากัด พร้อมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
สังเคราะห์แนวคิดจากนักการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศในปจั จุบนั ของท่านอื่นๆ ร่วมกับการ ศึกษา
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้ ําแบบต่างๆ จึง ได้จดั ประเภทของภาวะผูน้ ํา ตามกลุม่ กระบวนทัศน์
หรือตามกรอบแนวคิด (Paradigm) ภาวะผูน้ ํา และต่อองค์การทีต่ ่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ดังนี้
2.2.1 ภาวะผูน้ ําแบบดัง้ เดิ ม
ภาวะผูน้ ําแบบดังเดิ
่ มนัน้ เป็นกลุม่ ภาวะผูน้ ําทีเ่ กิดจากกระบวนทัศน์ต่อผูน้ ําว่า
จะต้องนําพาองค์การมุง่ สูเ้ ป้าหมายหรือการแสวงหาผลกําไร หรือผลประโยชน์จากลูกค้า โดยมี
มุมมองต่อองค์การว่าผูบ้ ริหารสูงสุดจะเป็นผูม้ บี ทบาทในการนําและควบคุมทิศทางการบริหารจัดการ
ขององค์การและมีทศิ ทางการบริหารจากล่างขึน้ บน จากผูต้ ามสูผ่ นู้ ํา ระดับสูงขึน้ ไป (สตีเฟ่น โควี่ .
2548)
ด้วยเหตุน้ีภาวะผูน้ ําแบบดังเดิ
่ มจึงหมายถึง ภาวะผูน้ ําทีใ่ ห้ความสําคัญกับบุคลิกภาพ
ลักษณะ พฤติกรรม และการตัดสินใจตามสถานการณ์ของผูน้ ํา และมุง่ ศึกษาคุณสมบัตเิ ด่นของผูน้ ํา
เป็ นหลัก สอดคล้องกับ แนวคิดของแบส (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 188; อ้างอิงจาก Bass. B.M.;
& Bass. R.. 2008) ทีก่ ล่าวว่าแนวคิดภาวะผูน้ ําแบบดังเดิ
่ มนัน้ เป็นทฤษฎีทเ่ี น้นคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผูน้ ํา โดยขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตเิ ด่นของผู้ นํา รวมถึงการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะของ
ผูน้ ําและสถานการณ์
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2.2.2 ภาวะผูน้ ําแนวใหม่
นักวิชาการและนักวิจยั ทีพ่ ยายามศึกษาและนําเสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ําแนว
ใหม่อกี จํานวนมากเช่น บางกลุม่ เสนอเป็นแนวคิดหลังทฤษฎีภาวะผูน้ ําเชิงบารมีและภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ เน้นการนําแนวคิดภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงไปใช้ในการเทียบเคียงและไปช่วย
เสริมในการจัดการกับการเปลีย่ นแปลงในองค์การ ในยุคทีม่ กี ารแข่งขันกันเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วในส่วนต่างๆ ของโลกอย่างดุเดือด องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนจําเป็นต้องปรับโครงสร้าง
องค์การหรือยกเครือ่ งองค์การเป็ นการใหญ่ในการปรับตัวเพือ่ การอยูร่ อด ตลอดจนกระบวนทัศน์ทม่ี ี
ต่อผูน้ ํา และองค์การในปจั จุบนั เปลีย่ นแปลงไปเป็นผูน้ ําจะต้องรับฟงั และดําเนินองค์การโดยผูต้ าม
และผูร้ บั บริการนัน้ มีสว่ นสําคัญในระดับสูงต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการแก้ไขปญั หาด้านจริยธรร ม
ในการบริหารองค์การซึง่ เป็ นปญั หาตกค้างในปจั จุบนั (ยุทธนา ไชยจูกูล . 2554: 75; อ้างอิงจาก
Storey. 2004: 30) จึงเกิดภาวะผูน้ ําแนวใหม่ ซึง่ เป็นแนวคิดทีม่ งุ่ เน้นให้ผตู้ ามมีภาวะผูน้ ําเช่น
แนวคิดภาวะผูน้ ําทีเ่ ป็ นเลิศและสร้างสรรค์ ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ หรือภาวะผูน้ ํา ในตนเอง และ
แนวคิดใหม่ทม่ี งุ่ เน้นภาวะผูน้ ําเชิงจริยธรรม ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ ภาวะผูน้ ํา แบบจิตวิญญาณ และ
ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากแนวคิดของ (Gary Yukl. 2010) ทีก่ าํ หนดภาวะผูน้ ํา
แนวใหม่และพร้อมทัง้ การสังเคราะห์แนวคิดจากนักการศึกษาทัง้ ในและต่างป ระเทศในปจั จุบนั โดย
แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.2.2.1 ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (Creative Leadership)
หน่ วยงานต่างๆ จําเป็นต้องอาศัย ผูน้ ําทีก่ า้ วหน้าทันสมัย สร้างสรรค์ ตามทัน
กับการเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคมพร้อมทัง้ ผลักดันให้คนอื่นๆ ในสังคมของตนเห็นพ้อง ร่วมมือ
และทําไปพร้อมกันได้ ก็จะทําให้ หน่ วยงานนัน้ ก้าวไปด้วยดี โดยประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็ น
สําคัญ ทัง้ นี้ความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ นัน้ ไม่เหมือนเดิม เช่นเดียวกับเรือ่ งของภาวะผูน้ ํา ที่
พูดถึงเรือ่ ง คุณลักษณะ พฤติกรรม และสถานการณ์ แต่เมือ่ สังคมปจั จุบนั และ ทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมมี การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นชัดเจนคือการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสลับซับซ้อน และไร้ทศิ ทาง โดยภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ เป็นอีกภาวะผูน้ ํา
หนึ่งทีส่ าํ คัญในปจั จุบนั (กิตติกาญจน์ ปฎิพนั ธ์. 2556: 34)
2.2.2.1.1 ความหมาย
กิตติกาญจน์ ปฏิพนั ธ์ (2556: 7) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
(creative leadership) หมายถึง การแสดงออกของ ผูน้ ําทีต่ อบสนองความต้องการของบุคลากร ใน
ด้านความสามารถในการนําความสร้างสรรค์ และกระตุน้ ให้เกิดความสร้างสรรค์
มุง่ เกษม (Mungkasem. 2001: 54) ได้ให้ความหมายของ ความเป็นผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ คือ การทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็ นผูน้ ําในองค์กรมีความสามารถในการชีน้ ําตนเองและผูอ้ ่นื ให้กล้าคิด
กล้าตัดสินใจและลงมือทําตามแผนทีต่ งั ้ ไว้อย่างจริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่อยูต่ ลอดเวลา มี
ความสามารถในการประสานพลังสร้างสรรค์จากสมาชิกได้ มีมมุ มองเชิงบวก ทีท่ าํ วิกฤตให้เป็น
โอกาส และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้
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พอลัส และฮอร์ธ (Palus; & Horth. 2002) ได้ให้ความเห็นว่า ของ ความเป็น
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ คือ การทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็ นผูน้ ําสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนในปจั จุบนั
รูจ้ กั ดึงศักยภาพส่วนตนของทัง้ ตนเองและสมาชิกในองค์กรหรือชุมชน มาเป็นพลังกลุม่ ในการจัดการ
สิง่ ต่างๆ มีการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ รูจ้ กั ริเริม่ ความคิดทีผ่ า่ นการตรวจสอบ และรูจ้ กั การใช้
กระบวนการของการเรียนรูเ้ พือ่ ค้นหาความคิดใหม่ๆ
เรลิน (Raelin. 2002: 65) ได้อธิบายความหมายของความเป็นผูน้ ํา เชิง
สร้างสรรค์ไว้วา่ ความเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ คือการทีบ่ คุ คลทีเ่ ป็ นผูน้ ําเป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื โดย
รูจ้ กั แบ่งปนั อํานาจของตนให้กบั สมาชิกในองค์กรหรือชุมชนอย่างเต็มใจ
สโทว์ และ เทมเพอเลย์ (Stoll; & Temperley. 2009: 245) ได้ให้ความหมาย
ว่าภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร่ตรอง
อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ในสถานการณ์ต่างๆ และประเด็นต่างๆ ทีท่ า้ ทาย (challenge)
สรุปได้วา่ ภาวะผู้ นําแบบสร้างสรรค์ (Creative Leadership) คือ การทีผ่ นู้ ํา
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปญั หาและดําเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทัง้ รูจ้ กั กระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์ของผูอ้ ่นื โดยเชือ่ มันในศั
่ กยภาพของตนเองและผูอ้ ่นื ทีจ่ ะสามารถคิดสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ โดยอาศัยการเรียนรูเ้ นื้อหาความคิดใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
ปจั จุบนั นักวิชาการศึกษาต่างก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Leadership) จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้า ตัง้ สมมติฐาน อธิบาย ตลอดจน
วิเคราะห์ วิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ไว้และให้ค วามหมายตามแนวคิดและทฤษฎี
ไว้อย่างมากมาย
2.2.2.1.2 แนวคิ ดของภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์
จากทีก่ ล่าวมาในข้างต้นนัน้ เป็นการสังเคราะห์คาํ นิยามของนักวิชาการ และ
นักการศึกษาเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ สามารถจําแนกได้เป็นกลุม่ ของผูใ้ ห้คาํ นิยาม ดังที่
ผูว้ จิ ยั ได้ รวบรวมมากล่าวนําไว้พอสังเขป และเพื่อให้มองเห็นและเข้าใจเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําเสนอแนวคิดของนักวิชาการทัง้ ในและต่างประเท ศไว้
หลากหลาย ในการวิจยั ครัง้ นี้ จุดมุง่ หมายสําคัญในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อ งเพื่อ
กําหนดลักษณะพฤติกรรม นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และตัวบ่งชีข้ องตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนัน้ ใน
หัวข้อนี้ผวู้ จิ ยั จะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากทัศนะของนักการศึกษาและ
นักวิชาการจากแหล่งต่างๆ เพื่อการสังเคราะห์เพื่อกําหนดเป็ น ลักษณะพฤติกรรม ทีจ่ ะใช้ในการวิจยั
เพื่อจะนําไปสู่การศึกษา ลักษณะพฤติกรรม และกําหนดนิยามของ ลักษณะพฤติกรรม เพือ่ ใช้ในการ
วิจยั ต่อไป ดังนี้
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กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552: 25) ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ ไว้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถของผูน้ ําในการกระตุน้ ให้ ผูร้ ว่ มงาน
ร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายดีงาม ด้วยการคิดหลายมิติ คิดบวก และการปฏิบตั ใิ นวงกว้าง
และเชิงลึกหลายมิตจิ ากผูน้ ํา
เคลลี่ (ยุดา รักไทย; และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ . 2552; อ้างอิงจาก Kelley.
1998) เป็ นนักวิชาการพิเศษ ณ Harvard Business School และเป็นทีป่ รึกษาด้านการบริหาร
จัดการอาวุโสให้กบั Stanford Research Institute ได้กล่าวถึงความสร้างสรรค์ไว้วา่ เกีย่ วกับการ
ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ได้กล่าวว่าภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ผูน้ ําจะต้องมีความท้าทาย
(challenge) เป็ นการท้าทายสถานการณ์ท่ี เป็นอยูอ่ ย่างสร้างสรรค์ และมีจนิ ตนาการ (imagination)
เป็ นการละทิง้ แนวปฏิบตั เิ ดิมและแสวงหาแนวทางและวิธกี ารใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
บาสเดอร์ (Basadur. 2008: 41) ปจั จุบนั เป็นศาสตราจารย์ดา้ นนวัตกรรมและ
จิตวิทยาองค์การ แห่ง McMaster University ได้สรุปแนวคิดเกี่ ยวกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ไว้ใน
บทความ ในหัวข้อ “Leading Others to think Innovatively together: Creative Leadership” สรุป
แนวคิดและสาระสําคัญได้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ เป็นการนําบุคคลอื่น (leading people) ผ่าน
กระบวนการ (process) หรือวิธกี าร (method) ร่วมกันเป็นการค้นหาปญั หาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น และ
การดําเนินการแก้ปญั หาด้วยแนวทางใหม่ๆ (new solutions) เป็นกระบวนการทีจ่ าํ เป็นทีจ่ ะต้องใช้
ภาษาในการสือ่ สารร่วมกันระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทําความเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็วว่า รูจ้ กั กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ในระดับใ ด ในด้านกระบวนการเชิงสร้างสรรค์จะต้องมี
ทักษะในการจัดการกับบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นลําดับ ขัน้ ตอน จากกระบวนการเชิงสร้างสรรค์
การรูจ้ กั กระบวนการเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้มตี น้ แบบในการสร้างภาวะผูน้ ําแบบใหม่ทม่ี คี วาม
สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ ได้
แฮร์รสิ (Harris. 2009: 26) กล่าวถึงเรือ่ งเกีย่ วกับการประสานงาน(connecting) เป็น
การประสานงานหรือกระตุน้ ให้เกิดความสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการประสานคนอื่น ๆ ทีม่ ี
ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันและไม่สอดคล้องกัน การทํางานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจ นําไปสู่
แนวคิดทีส่ นับสนุ นความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันในเชิงสร้างสรรค์
โคสท์ (Coste. 2009: 316) ผูอ้ าํ นวยการ Research of the American Creativity
Associationได้เสนอแนวคิดและมิตขิ องภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์เพือ่ การปฏิบตั ทิ ม่ี งุ่ ไปสูก่ ารพัฒนา
องค์กรเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความชือ่ “Creative Leadership & women” ซึง่ ประกอบไปด้วย มีความท้า
ทายและการมีสว่ นร่วม (challenge and participle) ความมีอสิ ระ (freedom) มีความไว้วางใจ/การเปิดเผย
(trust/openness) การให้เวลาสําหรับการคิด(idea time) ความสนุกสนาน/มีอารมณ์ขนั (playfulness/humor)
การลดความขัดแย้ง (conflict) การส่งเสริมความคิดเห็น (idea support) การโต้แย้ง (debate) และ
การกล้าเสีย่ ง (risk taking)
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สตอลล์ (Stoll. 2009: 112) ศาสตราจารย์ใน University of London และเป็น
ผูอ้ าํ นวยการ Centre for Educational Leadership และ Temperley (2009) ได้สรุปแนวคิดเกีย่ วกับ
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความในหัวข้อชือ่ “Creative Leadership: A Challenge of Our
Times” ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ
(imaginative) และการคิดไตร่ตรองอย่างถีถ่ ว้ น ต่อโอกาสต่างๆ ประเด็นต่างๆ อย่างท้าทาย
(challenging) เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการมองการคิด และการกระทําสิง่ ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ จะ
เสริมสร้างโอกาสให้กบั ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ดูบลิน (Dubrin. 2010. 203) ได้กําหนดคุณลักษณะของผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
(creative leader) ในหนังสือ Principles of Leadership ไว้วา่ ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์จะ ต้องมีความรู้
(knowledge) มีความสามารถทางความคิด (cognitive abilities) มีบุคลิกลักษณะ(personality) และ
การศรัทธาในหน้าที่ (Passion for the Task)
อิชแอคสันน์ , ดอลวอลและแทฟฟิงเกอร์ (Isaksen. Dorval; & Treffinger.
2011: 113) ได้กําหนดคุณลักษณะบางอย่างของความสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือ Creative: Approaches
to ProblemSolving ว่าประกอบไปด้วยการมีความยืดหยุน่ (flexibility) มีจนิ ตนาการ (imagination)
และความมีเป็ นอิสระ (independence) ซึง่ เป็นสิง่ สําคัญของภาวะผูน้ ําในมิตปิ จั จุบนั
ดังทีก่ ล่าวในข้างต้น ว่า นักวิชาการได้ให้ความหมายภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ไว้เหมือนกันและแตกต่างกันตามขอบเขตเนื้อหา ทัศนคติ มุมมอง และสถานการณ์ซง่ึ ผูว้ จิ ยั สามารถ
จําแนกนิยามของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์จากนักวิชาการได้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย
กลุ่มแรก ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ ําเชิงสร้ างสรรค์ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวผูน้ ํา ดังที่
Basadur (2008) กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) หมายถึงการนํา
บุคคลอื่น ๆ ผ่านกระบวนการ (process) หรือวิธกี าร (method) ร่วมกัน ซึง่ สอดคล้องกับ Stoll &
Temperley (2009) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ ําเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Leadership) หมายถึงการมี
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองเชิงจินตนาการโดยคิดไตร่ตรอง อย่างละเอียด ถีถ่ ว้ น ในสถานการณ์ต่างๆ และ
ประเด็นต่างๆ อย่างท้าทาย (challenge)
กลุม่ ทีส่ อง ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership)
หมายถึง การประสานงาน (connecting) รวมถึงการกระตุน้ ผูอ้ ่นื ให้มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ดังที่
กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552) กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถของผูน้ ํา
ในการผลักดันให้ผรู้ ว่ มงานร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายทีด่ งี าม ด้วยการคิดต่าง คิดหลาย
มิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างและพัฒนา รวมทัง้ การคิดแก้ปญั หา ซึง่ สอดคล้องกับที่ Harris (2009) ที่
อธิบายไว้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) เป็นเรือ่ งการติดต่อประสานงาน
(connect) กับบุคคลต่าง ๆ ทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ (creativity)
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2.2.2.1.3 ลักษณะพฤติ กรรมและขอบเขตของภาวะผูน้ ําสร้างสรรค์
ในการวิจยั ครัง้ นี้ จุดมุง่ หมายสําคัญในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเพื่อกําหนด ลักษณะพฤติกรรม นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และตัวบ่งชีข้ องตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การศึกษา ดังนัน้ ใน หัวข้อนี้ผวู้ จิ ยั จะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากทัศนะของนัก
การศึกษาและนักวิชาการจากแหล่งต่างๆ เพื่อการสังเคราะห์เพื่อกําหนดเป็ น ลักษณะพฤติกรรม ที่
จะใช้ในการวิจยั เพือ่ จะนําไปสูก่ ารศึกษาลักษณะพฤติกรรม และกําหนดนิยามของลักษณะพฤติกรรม
เพือ่ ใช้ในการวิจยั ต่อไป ดังนี้
3.2.1.3.1 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของ เคท
(Katz. 2003 อ้างใน ณัฐยา สนตระการผล. 2554) ได้สรุป ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ํา แบบ
สร้างสรรค์ ไว้ในหนังสือ Managine Creativity and Innovation ไว้วา่ ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะ
ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1) มีความชํานาญ (expertise) 2) มีความยืดหยุ่น (flexibility)
3) มีจนิ ตนาการ (imagination) และ 4) มีแรงจูงใจ (motivation)
3.2.1.3.2 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของ เคนลี่
(ยุดา รักไทย; และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ . 2552; อ้างอิงจาก Kelley. 1998) เป็นนักวิชาการพิเศษ
ณ Harvard Business School และเป็นทีป่ รึกษาด้านการบริหารจัดการอาวุโสให้กบั Stanford
Research Institute ได้กล่าวถึงความสร้างสรรค์ไว้วา่ เกีย่ วกับการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อน ได้สรุปลักษณะพฤติกรรม เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ไว้วา่ ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ มีลกั ษณะพฤติกรรม ดังนี้ 1) มีความท้าทาย (challenge) เป็นการท้าทาย
สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูอ่ ย่างสร้างสรรค์ และ 2) มีจนิ ตนาการ (imagination) เป็นการละทิง้ แนวปฏิบตั ิ
เดิมและแสวงหาแนวทางและวิธกี ารใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
3.2.1.3.3 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของ ดีลชิ
(Delich. 2010: 190) ได้สรุป ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ ไว้วา่ ภาวะผูน้ ํา แบบ
สร้างสรรค์จะประกอบไปด้วย1) มีจนิ ตนาการ (imagination) และ 2) การคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ (inventive)
3.2.1.3.4 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของเออเบน
และคณะ (Ubeben. Hughes. Norris Ubeben. Hughes; & Norris. 2011) ได้สรุปลักษณะพฤติกรรม
ของภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ไว้ในหนังสือ The Principal : Creative Leadership for Excellence in
School ไว้วา่ ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูเ้ ชิงสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 1) มีวสิ ยั ทัศน์ (vision)
2) มีวฒ
ั นธรรมเชิงบวก (positive culture) 3) การบริหารจัดการ (managing) และ 4) มีปฏิสมั พันธ์
(interacting)
3.2.1.3.5 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของ สโทว์
และเทมเพอร์เล่ (Stoll and Temperley. 2009) ได้สรุปลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ไว้ในบทความในหัวข้อชือ่ “Creative Leadership : a Challenge of Our Times” ไว้วา่ ภาวะผูน้ ํา
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1) มีจนิ ตนาการ (imagination) และ 2) การคิดแบบไตร่ตรอง
(thought pattern)
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3.2.1.3.6 ลักษณะพฤติกรรม ภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ตามทัศนะของ แฮร์รสิ
(Harris. 2009) ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั ณ University of Warwick ได้สรุป ลักษณะพฤติกรรม ของ
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความ ในหัวข้อ “Creative Leadership : developing future leaders”
ซึง่ ได้กล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ จะประกอบไปด้วย 1) มีความยืดหยุ่น (flexibility) และ
2) มีความท้าทาย (challenging)
จากการสังเคราะห์ ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ํา แบบสร้างสรรค์ จาก
นักวิชาการและนักการ ศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ข้างต้น ได้สรุปลักษณะพฤติกรรม ของ
ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 ลักษณะพฤติกรรม
1) การมีวสิ ยั ทัศน์ คือ การตัง้ เป้าหมายความสําเร็จทีช่ ดั เจนในการ
ทํางานของผูน้ ํา และมองภาพในอนาคต ทีเ่ ป็นไปได้นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
2) มีความยืดหยุน่ คือ การทีผ่ นู้ ําไม่ยดึ ติดในวิธกี ารทํางานและแก้ปญั หา
แบบเดิม และรูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อยูเ่ สมอ รวมถึง
การคิดหาคําตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุน้ เคย
3) การสร้ างแรงจูงใจ คือ ผูน้ ํา ต้องรูจ้ กั การโน้มน้าวผูอ้ ่นื ปฏิ บัตติ าม
ตนเองโดยการสร้างความมันใจ
่ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
4) ใฝเ่ รียนรู้ คือ เกิดการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
โดยอาศัยการคิดไตร่ตรองเพื่อคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้
5) มีจนิ ตนาการ คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมทีม่ คี วามคิดเชิง
สร้างสรรค์ มีอารมณ์ขนั ในการทํางาน และมีสติปญั ญาในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
2.2.2. ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership)
โรเบิรต์ กรีนเลฟ (Robert Greenleaf. 2002: 203) ได้เสนอแนวคิดเรือ่ งภาวะ
ผูน้ ําแบบรับใช้ ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ ถือเป็นแนวคิดใหม่เรือ่ งของพลังและอํานาจทีเ่ กิดจากการเรียนรูท้ ่ี
จะสร้างสัมพันธ์กบั คนอื่นโดยการใช้การบีบบังคับน้อยลง และยึดหลักการใหม่คอื การเพิม่ การยอมรับ
ด้วยการใช้หลักของศีลธรรม ซึง่ ถือเป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ ควรแก่การจงรักภักดี ทั ้ งนี้จากการศึกษาของโร
เบิรต์ พบว่าในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์วกิ ฤติ ผูน้ ําจะต้องมีภาวะผูน้ ําแบบรับใช้
(Servant Leadership) ก่อน หลังจากนัน้ ได้มที ฤษฎีจาํ นวนมากซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานของ
ความมีประสิทธิภาพของผูน้ ําและหลักการในการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม ของผูน้ ํา ทีป่ ระกอบด้วย
แนวคิดภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ของ กรีนด์ลฟี (Greenleaf. 1977), ลอบท์ (Laub. 2004; 1999),
แพทเทอสัน ด์ (Patterson. 2003), เดนนิส (Dennis. 2004), สเพียร์ (Spears. 2005) โดยมีงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ในบริบทของสถานศึกษา (เช่น บังอร ไชยเผือก . 2550; อนุ วฒ
ั น์ วิภาค
ธํารงคุณ. 2553; สุทธาทิพย์ เจริญนิพนธ์วานิช. 2556)
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2.2.2.1 ความหมาย
มีนกั วิชาการ และนักวิจยั ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ไว้ ดังนี้
แกร์ร่ี ยูคล์ (บังอร ไชยเผือก. 2550: 19; อ้างอิง จาก Gary Yulk. 2000: 404)
ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําแบบรับใช้ หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบพืน้ ฐานซึง่ แสดงถึง
ความมีจริยธรรม คือการให้บริการแก่ผตู้ าม กล่าวคือการบํารุง ทะนุถนอม ปกป้อง และให้อาํ นาจแก่
ผูต้ าม ผูน้ ําแบบนี้จะสนองความต้องการของผูต้ าม และช่วยเหลือผูต้ ามให้มคี วามสามารถเ พิ่มขึน้
และปรารถนาทีจ่ ะรับผิดชอบในงานทีต่ นทํามากขึน้
ตวงทอง สรประเสริฐ (2550: 393-395) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําแบบ
รับใช้ หมายถึงหลักปรัชญาเดียวกับพระเยซูเจ้า ผูซ้ ง่ึ ได้ชอ่ื ว่าเป็ นแบบอย่างของผูน้ ําเพือ่ การรับใช้ท่ี
ทุ่มเท และทรงประสิทธิภาพสูงสุดการเป็ นผูน้ ําทีท่ รงประสิทธิภาพคือสิง่ ทีต่ อ้ งเริม่ จากภายใน
สรายุทธ กันหลง (2553: 47) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําแบบรับใช้
หมายถึงพฤติกรรมของผูน้ ําทีใ่ ฝใ่ ห้บริการเพือ่ นร่วมงาน เพือ่ สนองตอบความต้องการโดยใช้อาํ นาจ
ทางศีลธรรม กระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ไว้ใจ และมอบอํานาจเพือ่ นําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
ลูบนิ ด์ (Lubin. 2001: ออนไลน์ ) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําแบบรับใช้
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์และให้ความสําคัญกับบุคลากร มากกว่าภาระงานและผลผลิตทีจ่ ะ
เกิด ผูน้ ําแบบรับใช้เชือ่ มันในบุ
่ คลากรในการทํางานในองค์ก ร และภาวะผูน้ ําสมัยใหม่เน้นทีค่ วาม
เข้าใจ และความเคารพผูอ้ ่นื
รัสแซลล์ และ สโตนส์ (Russell; & Stone. 2002: 4) ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ หมายถึง ความคิดทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นองค์กรและสังคม เพราะเป็นแรงขับ
เคลื่อนทีด่ ที งั ้ ในส่วนตัวบุคคลและองค์กรด้วยหัวใจของการบริการ
แพทเทอร์สนั ด์ (Patterson. 2003: 136-137) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ํา
แบบรับใช้ หมายถึงการมุง่ เน้นการบริการ ของผูอ้ ่นื เป็นพืน้ ฐานขององค์กร เขาได้พฒ
ั นารูปแบบ
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ซง่ึ มีคณ
ุ ลักษณะ 7 อย่างทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ํา และผูต้ าม คือ
ความรักแท้จริง ความนบน้อม เห็นประโยชน์สว่ นรวมวิสยั ทัศน์ ความเชือ่ ถือ การเสริมแรง และการ
บริการ ซึง่ เน้นถึงผูน้ ําทีม่ ใี จบริการ เพื่อมุง่ ไปสู่อนาคตทีด่ ี
เพ็จน์ และวองล์ (Irving. 2007; citing Page; & Wong. 2005: 106) ได้ให้
ความหมายของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ หมายถึงการเป็นผูน้ ําแห่งแรงจูงใจ และมีอทิ ธิพลอย่างสูงเป็น
ตัวอย่างทีดสี าํ หรับบุค คลอื่นๆ ในสังคม และเป็ นพลังแห่งการรับใช้องค์กรเพื่อนําไปสู่ผลสําเร็จของ
องค์กร ยึดถือการกระทําสําคัญกว่าคําพูด และเป็ นแนวทางของแบบอย่างแห่งความถ่อมตนเป็ น
รูปแบบทีส่ ามา รถ ผลักดันให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั การพัฒนาในแต่ละคน และความสําเร็จของ
องค์กรเช่นกัน
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สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํามี
พฤติกรรมใฝบ่ ริการแก่ผอู้ ่นื ในองค์การ โดยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเป็นหลัก เพือ่ สนองความต้องการที่
แท้จริงของผูอ้ ่นื จนสามารถจูงใจและมีอทิ ธิพลทําให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ามจนประสบความสําเร็จ
2.2.2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ทฤษฏีภาวะผูน้ ําได้ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และข้อค้นพบใหม่ๆ ทัง้ นี้ได้มมี มุ มองต่อภาวะผูน้ ําแ นวใหม่เปลีย่ นไปจากเดิม โดย
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์และการให้ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ทัง้ นี้ในปจั จุบนั ภาวะผูน้ ํา
แบบรับใช้ ถือเป็ นแนวทางในการเชือ่ มโยงการให้บริการด้วยหัวใจ ซึง่ มีแนวคิดว่าการจะเป็นผูน้ ําที่
ยิง่ ใหญ่ได้นนั ้ จะต้องเป็ นผูใ้ ห้บริการผูอ้ ่นื ก่อ น (จิรวรรณ เล่งพานิชย์ . 2554: 14; อ้างอิง จาก Spears.
1996)
“ภาวะผูน้ าแบบรับใช้ ” มีการนํามาใช้ครัง้ แรกเมือ่ ปี ค .ศ.1970 โดยเริม่ มาจาก
บทความของกรีนลีฟ (Greenleaf) ในชื่อเรือ่ งว่า “ผูน้ ําเสมือนผูร้ บั ใช้ ” ซึง่ เขาเป็ นผูก้ ่อตัง้ ศูนย์ฟ้ืนฟู
จริยศาสตร์ Robert Greenleaf Center ในปี ค.ศ.1985 ปจั จุบนั นี้สาํ นักงานใหญ่ ต้องอยูท่ เ่ี มือง
อินเดียนาโพลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้กลันกรองมาจากการสั
่
งเกตและ
ประสบการณ์การทางานมาเป็ นหนังสือเพือ่ กระตุนความคิดและการกระทําของผูน้ ําในการสร้างเสริม
สิง่ ทีด่ กี ว่ารวมถึงการให้ความห่วงใยสังคมงานเขียนของกรีนลีฟ (Greenleaf) เกิดจากประสบการณ์
ทีย่ าวนานในการร่วมงานกับสถาบั นใหญ่ ๆ และตกผลึกแนวคิดในปี 1960 จากการได้อ่านงานเขียน
ของ Herman Hesse เรือ่ ง “Journey to the East” บุคคลสําคัญในเรือ่ งนี้คอื ลีโอ (Leo) ซึง่
เปรียบเสมือนคนรับใช้ทไ่ี ด้รว่ มเดินทางไปด้วยและเป็ นผูซ้ ง่ึ ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกทีร่ ว่ มเดินทาง
อย่างดี ด้วยจิตวิญญาณในการให้บริการอย่างแท้จริง การเดินทางเป็นไปได้ดว้ ยดีจนเมือ่ ลีโอได้
หายไป การเดินทางเกิดความวุน่ วายในทันทีและสุดท้ายได้หยุดลงโดยไม่สามารถดําเนินต่อไปได้
เนื่องจากไม่มลี โี อ ภายหลังได้พบว่าลีโอผูซ้ ง่ึ เข้าใจว่าเป็นผูร้ บั ใช้ในครัง้ นัน้ แท้จริงแล้วเขาคือผูน้ ําที่
ทําให้สมาชิกทัง้ หมดเดินทางอย่างปลอดภัยและราบรืน่ ด้วยจิตวิญญาณและความเป็นผู้ นาแบบรับใช้
นันเอง
่
(รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 276)
สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556: 28) ได้แสดงทัศนะถึงภาวะผูน้ ํา แบบรับ
ใช้วา่ เป็นการเปลีย่ นรูปแบบของภาวะผูน้ ําจากเดิมทีบ่ ริหารงานในลักษณะการใช้อาํ นาจสังการ
่
เปลีย่ นเป็ นการอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ สนับสนุนทีเ่ ปรียบเหมือนการให้บริการผูต้ าม เพือ่ ให้
ผูต้ ามมีสว่ นร่วมในการคิดการตัดสินใจ ผูน้ ํามุง่ พัฒนาศักยภาพให้ผตู้ ามก้าวหน้า มีการมอบอํานาจที่
เปรียบเหมือนการไว้วางใจ การให้ความเคารพ และเป็นคุณค่าของผูต้ าม โดยคํานุงประโยชน์ของผู้
ตามเป็นสําคัญ
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ดาร์ฟ (Daft. 2000: 523-525) ได้แสดงทัศนะถึงภาวะ ผูน้ ําแบบรับใช้วา่ เป็น
บทบาทของผูน้ ําในการเป็ นองค์การแห่ง การเรียนรู้ ผูน้ ํา จําเป็นจะต้องสร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกันกับผู้
ตาม ร่ วมกันออกแบบโครงสร้างขององค์การ การเป็นผูน้ ําแบบรับใช้ ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะคิดในรูปแบบ
ของการควบคุมร่วมทีเ่ ป็ นการหาข้ อตกลงร่วมระหว่างผูน้ ํากับผูต้ าม มากกว่าการควบคุม เพียงผูน้ ํา
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผูน้ ํากับผูต้ ามทีด่ กี ว่า เพือ่ ให้ออกมาในรูปแบบของบรรยากาศ
และวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง เข้าใจภาพรวม
ขององค์การ ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม เพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและ
นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่า
วินสตัน (Winston. 2004: 600-617) ได้แสดงทัศนะในเรือ่ ง ของภาวะผูน้ ํา
แบบผูร้ บั ใช้วา่ เป็ นผูน้ ําทีต่ อ้ งพร้อมอุทศิ ตนเพือ่ พัฒนาคนรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ให้ความเคารพ
และให้การยอมรับให้เกียรติและให้การตอบสนองผูอ้ ่นื อย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช้ อํานาจในการ
บังคับหรือควบคุมผูอ้ ่นื ให้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นต้องการ ผูน้ ําต้องซือ้ สัตย์ รักษาคําพูดให้การดูแลผูอ้ ่นื โดย
ไม่เน้นการควบคุม แต่ตอ้ งยกย่อให้เกียรติ เปิดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ทํา
ให้ผอู้ ่นื ได้คน้ พบพลัง และความสามารถในการทํางานของตนเอง
ฮอปกิน้ ด์ (Hopkin. 2008: online) ได้แสดงทัศนะถึง แนวคิด ของภาวะผูน้ ํา
แบบรับใช้นนั ้ ต่างไปจากเดิมทีผ่ ตู้ ามจะอยูส่ ว่ นล่างฐานพีรามิดและเมือ่ กลับฐานของพีรามิดผูต้ ามจะ
กลับขึน้ ไปอยูส่ ว่ นบนในขณะทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดจะอยูท่ ฐ่ี านล่างจุดนัน้ เอง กล่าวคือภาวะผูน้ ําแบบรับใช้
นัน้ จะต้องไม่ใช่ผกู้ ําหนดหรือควบคุมเงือ่ นไขให้แก่ผตู้ ามทําหากแต่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือหรือ
ให้บริการกับผูต้ ามนัน้
จากการกลับฐานพิรามิดดังกล่าวฮันเตอร์ (Hunter) ยังได้อธิบายรายละเอียด
เพิม่ เติมในขัน้ ตอนของผูน้ ําแบบรับใช้วา่ ต้องเริม่ จากความ ปรารถนาในการบริการด้วยใจ ด้วยความ
รักและเสียสละ จุดสูงสุดทีผ่ นู้ ําได้รบั คื ออํานาจและความเป็นผูน้ ํา ทัง้ นี้พฤติกรรมทีส่ นับสนุนนันคื
่ อ
การเสียสละ เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนการให้บริการดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดอิ ทธิพลและอํานาจทีไ่ ด้รบั จากผู้
ตาม เมือ่ ทําจนสมบูรณ์แล้วจะได้รบั การยอมรับในความ เป็ นผู้ นําอย่างถูกต้องก็จะตามมา โดยสรุป
คือการเป็ นผูน้ ําทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างแท้จริงนัน้ จะต้องเกิดมาจากภาวะผูน้ ําแบบรับใช้เป็นสําคัญ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership) หมายถึง
การเปลีย่ นรูปแบบการบริหารของผูน้ ําจากการใช้อาํ นาจสังการเป็
่
นการอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ
และสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื สามารถดึงความสามารถมาใช้ใน การทํางาน ด้วยการให้ความไว้วางใจ มอบ
อํานาจในการร่วมตัดสินใจ เพือ่ สร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการทํางาน โดยผูน้ ําจะใช้ความ
เสียสละ และความจริงใจเพื่อให้ผอู้ ่นื เกิดความไว้ใจ และมอบอํานา จให้ผนู้ ําเข้ามามีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื
ได้อกี ทัง้ ให้การสนับสนุ นช่วยเหลือโดยคํานึงถึงความสําคัญ ประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าของ
ผูต้ ามเป็ นหลัก มุง่ หวังเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทัง้ ร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา และ
เป็นการบริการเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จ ของผูต้ ามให้มคี วามพร้อมในการก้าวสูก่ าร
เป็นผูน้ ําทีด่ ตี ่อไป
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2.2.2.3 ลักษณะพฤติ กรรมและขอบเขตของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้
อนุ วฒ
ั น์ วิภาคธํารงคุณ (2553: 8) ได้กําหนดลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ํา
แบบรับใช้วา่ มีทงั ้ สิน้ 6 ลักษณะพฤติกรรม ได้แก่
1) การเห็น คุณค่าของผูอ้ ่นื หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ ําทีอ่ ุทศิ ตนเอง มี
ความเชือ่ มันในผู
่ อ้ ่นื ให้ความสําคัญต่อความต้องการของผูอ้ ่นื ยอมรับในความสามารถของผูอ้ ่นื
2) การพัฒนาผูอ้ ่นื หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ ําทีใ่ ห้โอกาสพัฒนาศักยภาพ
และการเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื เป็ นแบบอย่างทีด่ ี ให้กําลังใจและสนับสนุ นผูอ้ ่นื
3) การสร้างสังคมชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของ ผูน้ ํา ทีม่ คี วามสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื และเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
4) การแสดงออกทางคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ ําทีเ่ ปิดใจกว้าง
และเป็นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะเรียนจากผูอ้ ่นื และส่งเสริมคุณธรรม
5) การส่งเสริมการเป็นผูน้ ํา หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ต่อ
อนาคต มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมีเป้าหมายชัดเจน
6) การใช้ภาวะผูน้ ํา ร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ ําที่ แบ่งปนั ความ
เป็นผูน้ ํา โดยการใช้อาํ นาจร่วมกัน ลดการควบคุม และมีสถานะผูน้ ําร่วมกัน และการ ส่งเสริมผูอ้ ่นื
จาการพิจารณาแนวคิดของ กลีนรีฟ ส์ (Greenleaf) ในงานเขียนต่างๆ แล้วในปี
1995 และ 1998 Larry C. Spears ผูบ้ ริหารสูงสุดข อง The Robort K. Greenleaf Center for
Servant-Leadership ได้จาํ แนกลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ออกเป็ น 10 ลักษณะ
พฤติกรรม (Secretan. 1996: 78, 240) ดังต่อไปนี้
1) การฟงั (Listening) คุณค่าพืน้ ฐานของผูน้ ําคือทักษะในการสือ่ สารและ
การตัดสินใจทักษ ะทีส่ าํ คัญทัง้ สองประการนี้ตอ้ งได้รบั ข้อมูลสนับสนุนจากทักษะการฟ ั งผูอ้ ่นื อย่าง
ตัง้ ใจ ผูน้ ําแบบ รับใช้จะค้นหาเพือ่ ให้ทราบเจตนารมณ์ของกลุม่ และทําให้เจตนารมณ์เหล่านัน้ มี
ความชัดเจนอีกทัง้ รับฟงั และ ทําความเข้าใจในสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื พูด การฟงั ประกอบกับการสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้
ไตร่ตรองเป็ นสิง่ สําคัญยิง่ สําหรับนําแบบรับใช้ทด่ี ี
2) การมีความรูส้ กึ ร่วม (Empathy) ผูน้ ําแบบรับใช้จะพยายามเข้าใจและรูซ้ ง้ึ
ถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื อย่างมาก คนทัวไปล้
่ วนต้องการการยอมรับและการตระหนักถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของตนผูน้ ํา จึงควรแสดงความปรารถนาดีผอู้ ่นื และไม่ปฏิเสธทีต่ วั บุคคล ถึงแม้เขาจะมี
พฤติกรรมหรือผลการทํางานทีย่ อมรับไม่ได้
3) การเยียวยา (Healing) จุดเด่นประการหนึ่งของภาวะผูน้ ําแบบ รับใช้คอื
ความสาม ารถในการเยียวยาตนเองและผูอ้ ่นื หลายคนได้สญ
ู เสียจิตวิญญาณและทุกข์ระทมกับ
ความเจ็บปวดทางอารมณ์ ถึงแม้ ส่งิ เหล่านี้ จะเป็ นเรือ่ งธรรมชาติของมนุ ษย์ แต่ผนู้ ําแบบ รับใช้กจ็ ะ
ช่วยฟื้นฟูสภาวะเหล่านัน้ แก่ผอู้ ่นื
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4) การตระหนักรู้ (Awareness) การตระหนักรูใ้ นเรือ่ งทัวไปและการตระหนั
่
กรู้
ตนเองทํา ให้ผนู้ ําแบบ รับใช้แข็งแกร่ง การตระหนักรูย้ งั ช่วยให้เข้าใจประ เด็นเกีย่ วกั บศีลธรรมและ
ค่านิยม โดยนําทางให้บุคคลมองสถานการณ์เป็นองค์รวมมากขึน้ ซึง่ การตระหนักรูไ้ ม่ใช่สงิ่ ป ลอบใจ
แต่กลับเป็ นสิง่ ปลุกเร้า ผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถจะตื่นตัวและถู กกระตุน้ อย่างมีเหตุผล เขาไม่ตอ้ งการ
สิง่ ปลอบใจ เพราะเขาสามารถค้นพบความสงบภายในตนเองได้
5) การโน้มน้าว (Persuasion) ผูน้ ําแบบรับใช้จะใช้ความสามารถในการโน้ม
น้าวใจมากกว่าอํานาจโด ยตําแหน่ งในการตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ ในองค์การ มุ่งทีก่ ารทําให้ผอู้ ่นื คล้อย
ตามมากกว่าการข่มขู่ คุณลักษณะนี้ได้แบ่งแยกรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการดัง้ เดิมและภาวะ
ผูน้ ําแบบรับใช้ได้อย่างชัดเจน ผูน้ ําแบบรับใช้สามารถสร้างความตกลงร่วมกันภายในกลุม่ อย่างมีประ
สิทธิ
6) การสร้างกระบวนทัศน์ (Conceptualization) ผูน้ ําแบบ รับใช้จะฝึกฝน
ความสามารถในการฝนั ถึงสิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ ความสามารถในการมองปญั หาหรือองค์การจา กพืน้ ฐาน
แนวคิดทีเ่ ป็ นกระบวนการ เป็ นระบบ กล่าวคือ ต้องคิดให้เหนือขึน้ ไปจากสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึน้ ใ นแต่ละวันสําหรับผูบ้ ริหารจัดการ คุณลักษณะนี้ตอ้ งอาศัยการมีวนิ ยั และการฝึ กฝน แต่
สําหรับผูน้ ําแล้วต้องแสวงหาความสมดุลระหว่างการคิดอย่างเป็นกระบวนการและแนวคิดวันต่อวัน
7) การมองการไกล (Foresight) การมองการณ์ไกลจะช่วยให้ผนู้ ําแบบ รับใช้
เข้าใจถึงบทเรีย นจากอดีต ความเป็ นจริงปจั จุบนั และเหตุการณ์ต่อเนื่องทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
คุณลักษณะนี้จะอยูใ่ นความสามารถในการหยังรู
่ ้ ซึง่ ยังคงเป็ นคุณลักษณะทีไ่ ม่มกี า รศึกษามากนักใน
ส่วนของภาวะผูน้ ํา แต่กเ็ ป็ นส่วนทีค่ วรได้รบั ความสนใจ
8) การเป็ นผูด้ แู ล (Stewardship) Per Block ได้ให้คาํ นิยามของคําว่า
Stewardship ไว้วา่ เป็ นการรับผิดชอบ ต่อบางสิง่ บางอย่างเพื่อผูอ้ ่นื Greenleaf ได้เสนอทัศนะว่า
องค์การเป็ นสถาบันทีท่ งั ้ ผูบ้ ริหารสูงสุด คณะกรรมการและผูจ้ ดั ก ารต้องมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารองค์การให้รบั ผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้ นําก็เช่นเดียวกับการเป็นผูด้ แู ล ทีม่ หี น้าทีท่ ส่ี าํ คัญ
อันดับแรกในการอุทศิ ตนเพื่ อสนองตอบความต้องการของผูอ้ ่นื รวมถึงการใช้ความเปิดเผย จริงใจ
และการโน้มน้าวมากกว่าการบังคับควบคุม
9) การอุทศิ ต่อความเจริญงอกงามของบุคคล (Commitment to the Growth
of People) ผูน้ ําแบบรับใช้จะเชือ่ ว่าคนมีคณ
ุ ค่าภายในทีส่ งุ กว่าลักษณะภา ยนอก ด้วยเหตุน้ี ผูน้ ํา
แบบรับใช้จงึ อุทศิ ตนอย่างมากในความเจริญงอกงามของแต่ละคนและทุกๆ คนในองค์การ ผูน้ ําแบบ
รับใช้จงึ ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีย่ ง่ิ ใหญ่ในการสร้างความเจริญงอกงามของพนักงาน
10) การสร้างกลุม่ (Building Community) ความสํานึกการสร้างกลุม่ ของผูน้ ํา
แบบรับใช้ได้สญ
ู สลายไปในอดีตเมือ่ ไม่นานมานี้เป็นผล มาจากการเปลีย่ นสภาพชุม ชนท้องถิน่ ไปสู่
องค์การขนาดใหญ่ ซึง่ ได้ปรับ เปลีย่ นวิถชี วี ติ ของผู้ คนไปด้วย การตระหนักนี้จงึ เป็ นเหตุให้ผนู้ ําแบบ
รับใช้มงุ่ สร้างกลุม่ หรือชุมชนภายในองค์การ โดยเชื่อว่ากลุ่มทีแ่ ท้จริงสามารถสร้างขึน้ ได้ท่ามกลาง
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บุคคลในวงก ารธุรกิจหรือบุคคลในองค์การอื่น สิง่ จําเป็นสําหรับการสร้างกลุม่ ที่ สามารถรวมผูค้ น
จํานวนมากได้ คือ ผูน้ ําแบบ รับใช้ ทค่ี อยชีท้ างด้วยการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทีไ่ ม่จาํ กัดสําหรับ
กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน
ลูปป์ (Laub. 1999: 81) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําแบบรับใช้ว่า หมายถึง
การเป็ นวิถชี วี ติ ผูท้ ม่ี จี ติ ใจแห่งการรับใช้ มีวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายทีช่ ดั เจน สร้างความเข้าใจ และ
แนวทางปฏิบตั งิ าน สามารถนํามาซึง่ ความดีงามให้เกิดขึน้ กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง จะส่งเสริมคุณค่า และพัฒนาคน การสร้างเสริมชีวติ กลุม่ และปฏิบตั ติ นตามหลัก
คุณธรรม การให้บริการเพือ่ ส่งผลดีบคุ คลแต่ละคนในองค์กรโดยรวม ตามคุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย
1) เห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื หมายถึง ผูน้ ําแบบรับใช้ ทีอ่ ุทศิ ตนเอง มีความ
เชือ่ มันในผู
่ อ้ ่นื ให้ความสําคัญต่อความต้องการของผูอ้ ่นื ยอมรับในความสามารถของผูอ้ ่นื และเป็น
ผูฟ้ งั ทีด่ ซี ง่ึ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ความเชือ่ มันในคน
่
การรับใช้ความต้อง การของคนอื่นของก่อนความ
ต้องการของตนเอง และการยอมรับในความสามารถผูอ้ ่นื เป็ นผูร้ บั ฟงั
2) การพัฒนาผูอ้ ่นื หมายถึง ผูน้ ําแบบรับใช้ ทีใ่ ห้โอกาสพัฒนาศักยภาพและ
การเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื เป็ นแบบอย่างทีด่ ี ให้กําลังใจและสนับสนุ นผูอ้ ่นื ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ การ
พัฒนาศักยภาพ และการเรียนรูข้ องผูอ้ ่นื การเป็นแบบอย่างทีด่ ี การให้กาํ ลังใจ และการให้การ
สนับสนุน
3) สร้าง สัมพันธ์ชมุ ชน หมายถึง ผูน้ ําแบบรับใช้ทม่ี คี วามสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื และเห็นคุณค่าของความ
แตกต่า งระหว่างบุคคลซึง่ มีคุณลักษณะดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื และการเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) การแสดงออกทางคุณธรรม หมายถึง ผูน้ ําแบบรับใช้ ทีเ่ ปิดใจกว้าง และ
เป็นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเรี ยนจากผูอ้ ่นื และส่งเสริมคุณธรรมซึง่ มีคุณลักษณะดังนี้
การเปิดใจกว้าง ความมุง่ มันที
่ จ่ ะเรียนรูจ้ ากผูอ้ ่นื และการส่งเสริมคุณธรรม
5) การส่งเสริมการเป็นผูน้ ํา หมายถึง ผูน้ ําแบบรับใช้ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ต่อ
อนาคตมีแนวทางทีช่ ดั เจนต่อการให้บริการองค์กร มีความคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ และมีเป้าหมายชัดเจน
ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ การมีวสิ ยั ทัศน์ต่ออนาคต ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และการมีเป้าหมายชัดเจน
6) การใช้ภาวะผูน้ ําร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แบ่งปนั ความเป็ นผูน้ ํา โดยการใช้อาํ นาจร่วมกัน ลดการควบคุม และมีสถานะผูน้ ําร่วมกัน และการ
ส่งเสริมผูอ้ ่นื ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ การใช้อาํ นาจร่วมกัน และการส่งเสริมผูอ้ ่นื
เพจน์ และลองล์ (Page; & Wong. 2003) ได้ให้ความหมายของถาวะผูน้ ําแบบรับ
ใช้ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
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กลุม่ ที่ 1 ตัวกํา หนดคุณลักษณะ (Character-Orientation) โดยบอกถึงความ
เป็นตัว ตนของบุคคลนัน้ ทีม่ คี วามเป็ นผู้ นําในตัวเอง เป็นการกํา หนดทัศนะคติ การปลูกฝงั ลักษณะ
ของการให้บริการที่ เน้นทีค่ ุณค่าของบุคคล ความเชื่อถือและแรงจูงใจซึง่ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
(Integrity) การนอบน้อม (Humility) การบริการ (Service)
กลุม่ ที่ 2 ตัวกํา หนดบุคคล (People-Orientation) เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ของผู้ นํา เพือ่ ให้ทราบว่า ควรทํา อย่างไรในการมีปฏิสมั พัน ธ์กบั ผู้ ตามเป็นการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์โดยเน้นทีส่ มั พันธภาพของผู้ นํา กับผู้ ตามและความมุง่ มันในการพัฒนาผู้ อื่น ได้แก่ การดูแล
(Caring for others) การเสริมพลังอํานาจ (Empowering others) การพัฒนา (Developing others)
กลุม่ ที่ 3 ตัวกํา หนดหน้าที่ (Task-Orientation) เป็นการกระทํา ที่ เป็น
ตัวกํา หนดว่าผู้ นํา จะต้องทาอะไรเพือ่ ให้เกิดความสํา เร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นทีห่ น้าทีแ่ ละ
ความสามารถทีจ่ าํ เป็ นของผู้ นําเพื่อให้เกิดความสํา เร็จ ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์ (Vision) การ
ตัง้ เป้าหมาย (Goal setting)
กลุม่ ที่ 4 ตัวกํา หนดกระบวนการ (Process-Orientation) เป็นการจัดการที่
กําหนดว่าผูน้ ําควรทําอย่างไรในการทําให้ องค์การมีความเข้มแข็งโดยให้ คํา นึงถึงกระบวนการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพให้ก ั บองค์การ เน้นความสามารถของผู้ นํา ในการจัดรูปแบบและการพัฒนาทีใ่ ห้
เข้ากันและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเปิด ซึง่
ประกอบด้วยการเป็ นแบบอย่าง (Modeling) การสร้างทีมงาน (Team building) การมีสว่ นร่ วมใน
การตัดสินใจ (Share decision-making) และการนํา (Leading)
โดยสรุป ลักษณะพฤติกรรม ของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ จากการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีขา้ งต้น แบ่งได้เป็ น 6 ลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
1) เห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื คือการทีผ่ นู้ ําเชือ่ มัน่ และยอมรับความสามารถของ
ผูอ้ ่นื เปิดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้รว่ มเป็ นผูน้ ําในการทํางาน
2) การมีวสิ ยั ทัศน์ คือ การทีผ่ นู้ ําตัง้ เป้าหมายในการทํางานทีช่ ดั เจน เพือ่
ก่อให้เกิดความสําเร็จลุลว่ งในการทํางาน
3) การสร้างแรงจูงใจ คือ การโน้มน้าวให้ผอู้ ่นื ทํางานอย่างเต็มความสามารถ
โดยการทําตนให้เ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ ทําให้ผอู้ ่นื เกิดความมันใจในตนเองและมุ
่
ง่ บรรลุเป้าหมาย
สําเร็จร่วมกัน
4) มีความเชื่อและศรัทธา คือ ผูน้ ําต้องสร้างความศรัทธา และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื มีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
5) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คือ การยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน
โดยการสร้างค่านิยมทีด่ งี าม และนําไปรับใช้กบั กิจกรรมต่างๆ
6) มีใจรักในการบริการผูอ้ ่นื คือ เป็นการปฎิบตั ขิ องผูน้ ําในการให้บริการแก่
ผูต้ ามเพือ่ ให้ส่งิ มีชวี ติ ทีด่ กี ว่าเดิม มีความก้าวหน้า และความเจริญงอกงาม
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2.2.3 ภาวะผูน้ ําทางจิ ตวิ ญญาณ (Spiritual Leadership)
แม้วา่ ประเทศไทยจะตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน แต่กย็ งั ประสบปญั หาเรือ่ งคุณภาพการศึกษาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขหลายประการ จากสภาพ
ปจั จุบนั ปญั หาพบว่าคุณภาพการศึกษาไทย ยังไม่เป็นทีน่ ่าพึงพอใจ (ชินวรณ์ บุญเกียรติ . 2554)
สาเหตุสาํ คัญเกิดจากความ ล้มเหลวในเรือ่ งคุณภาพการศึกษา ล้มเหลวในเรือ่ งความเสมอภาคทาง
การศึกษา ล้มเหลวในเรือ่ งการจัดทรัพยากรทางการศึกษาและล้มเหลวในเรือ่ งการ วางแผนและการ
บริหารจัดการศึกษา (เกียรติชยั พงษ์พาณิชย์ . 2552) จากผลการวิจยั พบว่า ปญั หาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาไม่มวี สิ ยั ทัศน์ ขาดจิตวิญญาณของผูบ้ ริหาร ไม่มที กั ษะในด้านการบริหาร ขาดศีลธรรม
ขาดความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ ผูบ้ ริหารไม่มคี วามเชือ่ มันในการบริ
่
หารงานทําให้ขาดความ
ไว้วางใจจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ภาสกร ลิขติ สัจจากุล , 2553) จากสภาพการจัดการศึกษาระดับขัน้
พืน้ ฐานในปจั จุบนั พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ม ี ผลการประเมินมาตรฐานภายนอกอยูใ่ นระดับพอใช้
และสถานศึกษาบางส่วนไม่ผา่ นการประเมินรอบสองซึง่ ควรเป็นปญั หาทีค่ วรห่วงใยและหาแนว
ทางแก้ไขปญั หาผลการป ระเมินด้านผูบ้ ริหารในมาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ทัง้ สองรอบ พบว่า ผลการประเ มินส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นระดับพอใช้
และมีข้ อเสนอแนะทัง้ 4 ตัวบ่งชี้ ให้ผบู้ ริหารมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมีคว ามมุง่ มันและอุ
่
ทศิ ตนในการ
ทํางาน มีความคิ ดริเริ่มและมีวสิ ยั ทัศน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) จากสภาพปจั จุบนั ปญั หา
ดังกล่าวทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั ศึกษา“ภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณ ” (spiritual leadership) ซึง่
มีนกั การศึกษาค้นคว้าถึงความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
2.2.3.1 ความหมาย
รอสส์ (Ross. 1995: 189) ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า
หมายถึง ผูท้ ม่ี จี ติ วิญญ าณในการทํางานนัน้ คือ ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความเป็น
จริง และสามารถมีผลทางบวกต่อการปฎิบตั งิ านทัง้ ของพนักงานและองค์การได้ในหลายๆ ทาง
ดราฟก์ (Draft. 2005: 94) ได้ให้ค วามหมายของภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า
ผูน้ ําตามจิตวิญญาณ (Those who lead) นัน้ แม้ไม่ได้ม ี “ตําแหน่ ง ” แต่ก็ “นํา” ผูอ้ ่นื ได้ ทัง้ นี้เพราะ
“ผูน้ ําตามจิตวิญญาณ ” หมายถึงการสร้าง “ความเชือ่ ” และ“แรงบันดาลใจ” และรวมถึงการ กระตุน้
อารมณ์ ในการทํางานหรือ ปฏิบตั อิ ะไรซักอย่าง โดย ผูน้ ําประเภทนี้ไม่ตอ้ ง “สัง”่ หรือ “บังคับบัญชา”
ใดๆ เลย ซึง่ ภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื เท่านัน้ แต่ยงั สร้างแรง
บันดาลใจให้กบั ผูต้ าม คนทีม่ ลี กั ษณะ “ผูน้ ําทางจิตวิญญาณ” เหล่านี้ เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถนํามวลชน
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นในอดีต ปจั จุบนั หรืออนาคต
ไฟล์ และ แมทเทอร์ร่ี (Fry; & Matherly. 2006: 78) ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า หมายถึง ผูท้ ส่ี อนโดยใช้ หลักการทีถ่ กู ต้อง พัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจ
และเป็นแม่แบบในการพัฒนาองค์การเชิงบวก
0
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แม็กนูลสัน , สมิธ, ไอดิลและคลีแ ลนด์ (Magnusen. 2002; & Smith. 2007:
135; Aydin & Ceyland. 2009: 136) ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวโน้มของผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผล
ในสถานศึกษาพบว่า สิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือ ผูน้ ําต้องมีภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณ ซึง่ หมายถึง ความสามารถ
ของครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการจูงใจหรื อนําบุคคลอื่นๆ อย่างมี มุมมองทีก่ ว้างขวาง พลัง
ศรัทธา และความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ าน
มาคัส ไดห์แมนและคิง (Marques Dhiman; & King. 2007: 48) ได้ให้ความหมาย
ของภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า หมายถึง ความปรารถนาทีม่ สี ว่ นทําให้มอี ทิ ธิพลทีจ่ ะไปถึงจุดมุ่งหมาย
สูงสุดในชีวติ และเพื่อทีจ่ ะดํารงชีวติ ตามนัน้ รวมไปถึงการมีแนวปฏิ บัตใิ ห้ตวั เราและผูอ้ ่นื เห็นคุณค่า
ของบุคคล
ท่านพุทธทาสภิกขุ (2549: 13) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า
หมายถึงผูน้ ําทีย่ ดึ หลักสัตบุรษุ นําอย่างมีคณ
ุ ธรรม นําให้ถกู ต้องทางจิตใจ ใช้สติปญั ญาในการจัดการ
ส่วนรวม
กมลวรรณ ทิพยเนตร (2555: 27) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําจิตวิญญาณว่า
หมายถึง เป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์ในแนวทางของ การมีสว่ นร่วมในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพื่อการ สือ่ สาร
ชัดเจน ให้เป็ นไปตามปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ความสามารถของผูน้ ําในการจู งใจ
หรือนํา บุคคลอื่น ๆ อย่างมีวสิ ยั ทัศน์ เป็ นผูส้ ร้างความหวัง พลังศรัทธา และความไว้วางใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํา
จูงใจให้ผอู้ ่นื เกิดความศรัทธาในตนเอง เกิดความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ จนสามา รถสร้างแรงบันดาล
ใจในการพัฒนางานได้ ซึง่ เป็ นผลมาจากพฤติกรรมการนําของผูน้ ําทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี และเห็น
คุณค่าของผูอ้ ่นื
2.2.3.2 แนวคิ ดและทฤษฎีของภาวะผูน้ ําทางจิ ตวิ ญญาณ
นักวิชาการได้กล่าวถึงภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณ โดยอธิบายว่า ผูน้ ําสามารถ
กระตุน้ แรงจูง ใจภายในของผูต้ าม โดยการสร้างเงือ่ นไขซึง่ ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ ถึงความหมายทางจิต
วิญญาณในการทํางานของพวกเขาร่วมด้วยและมีนกั วิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกล่าวถึง
ภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณไว้ดงั นี้
ไฟร์ (Fry. 2003: 56) ได้ให้แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณ ไว้ ว่า เป็น
ค่านิยม ทัศนะคติ และพฤติกรรมซึง่ จําเป็นต่อการกระตุน้ แรงจูงใจภายในของบุคคลและผูอ้ ่นื และ
เนื่องด้วยพวกเขามีความรูส้ กึ ทางจิตวิญญาณในการอยูร่ อด โด ยผ่านเสียงเรียกและการเป็ นสมาชิก
อีกทัง้ Fry (ไฟร์) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณว่า “เพือ่ สร้างวิสยั ทัศน์ ” และ
คุณค่าทีส่ อดคล้องไปกับกลยุทธ์ การเพิม่ พลังผ่านทีม ทัง้ ในระดับบุคคลและท้ายทีส่ ุดในระดับ
องค์การโดยทําให้ความผูกพันต่อองค์การและผลผลิตสูงขึน้ และกล่าวว่าลักษณะของผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณมักมีลกั ษณะคือ
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1) ภาวะทีอ่ ยูเ่ หนือ (การรับรู้ ) ของตน ซึง่ แ สดงออกในความหมายของ
“เสียงเรียก” หรือพรหมลิขติ
2) ความเชือ่ ความศรัทธาทีว่ า่ กิจกรรมของคนคนหนึ่ง จะรวมถึงงานทีม่ ี
ความหมายและคุณค่าเกินกว่าจะเป็ นเพียงเครือ่ งมือ เพื่อให้ได้ตามสิง่ ทีต่ นเองนัน้ มุง่ หวัง หรือความ
พอใจของตนเองเท่านัน้
แกร์ร่ี ยูคล์ (Gary Yukl. 2010: 28) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณนัน้ จะทําสิง่ ทีช่ ว่ ยผูอ้ ่นื ทําให้เกิดความพอใจในความต้องการสําคัญ 2 ประการ สําหรับสิง่ ที่
เหนือธรรมชาติ (Tarnscendence) และมิตรภาพและความเป็นเพือ่ นในทีท่ าํ งาน ผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณจะช่วยเพิม่ แรงจูงใจภายใน ควา มมันใจ
่ และความผูกพันกับองค์การ และผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณ สามารถส่งเสริม ให้การทํางานมีความหมาย โดยเชือ่ มโยงกับค่านิยม ของผูต้ ามและ
เอกลักษณ์ของพวกเขา นอกจากนัน้ ผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณจะเพิม่ ความพึงพอใจ ความรัก และความ
ไว้วางใจระหว่างสมาชิกในองค์การ ผลก็คอื ผูน้ ําจิตวิ ญญาณสามารถเพิม่ ความร่วมมือในการส่งเสริม
การเรียนรูร้ ว่ มกันและเพิม่ แรงบันดาลใจให้มผี ลสูงขึน้
สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) หมายถึง บุคคลที่ ม ี
เป้าหมายสําคัญในการสร้างวิสยั ทัศน์ของผูอ้ ่นื เพือ่ ทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ สิง่ สําคั ญคือ
การทีผ่ นู้ ําสามารถส่งเสริมให้การทํางานมีความหมาย โดยเชือ่ มโยงกับค่านิยมของผูต้ าม เพือ่ สร้าง
แรงบันดาลใจสร้างพลังศรัทธา และความไว้วางใจในการปฏิ บัตงิ าน และความร่วมมือในการทํางาน
ร่วมกัน
2.2.3.3 ลักษณะของพฤติ กรรมของภาวะผูน้ ําทางจิ ตวิ ญญาณ
ดัชชอลล์ และพราวว์แมน (Duchon; & Plowman. 2005. 129; cited in Gary
Yukl. 2010) ได้ศกึ ษาถึงลักษณะพฤติกรรม ตามแนวคิดของยูคล์ไว้วา่ ผูน้ ําทางด้านจิตวิญญาณควร
จะเกีย่ วข้องกับสุขภาพจิต ความพึงพอใจในชีวติ และแรงจูงใจภายในของคนๆ นัน้
ไฟร์ (Fry. 2003: 79) ทีก่ ล่าวถึง ลักษณะพฤติ กรรมทีส่ าํ คัญของผูน้ ําเชิง จิต
วิญญาณไว้อย่างครอบคลุมและไฟร์ ได้พฒ
ั นาในโมเดลประกอบด้วยคุณลักษณะของภาวะผูน้ ําเชิง
จิตวิญญาณ (Qualities of spiritual leadership) ดังนี้
1) วิสยั ทัศน์ หมายถึง จุดหมายปลายทางและการเดินทาง สะท้อนถึง
แนวความคิดทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง กระตุ้ นความหวังหรือความเชือ่ และเป็นพืน้ ฐานของความดีเลิศไม่ถกู
จํากัดด้วยการเรียกร้อง หรือความต้องการจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหลัก
2) ความรักทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั ประกอบด้วยความไว้วางใจ ความจงรักภักดี การ
ให้อภัย การยอมรับ ความกตัญ�ู การยึดหลักคุณธรรม ความซือ่ สัตย์ ความกล้าหาญ ความถ่อมตัว
ความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน การผ่อนตามและความอดกลัน้
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3) ความหวัง /ความเชือ่ ประกอบด้วยความอดกลัน้ ความเพียนพยายาม
การกระทําทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ การบรรลุเป้าหมาย ความคาดหวังถึงรางวั/ชั
ล ยชนะ และการมุง่ สูค่ วามสําเร็จ
ทีเ่ ป็นเลิศ
มาคัส ไดห์แมน และคิง (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 306; อ้างอิงจาก Marques
Dhiman; & King. 2007) ได้กําหนดถึงลักษณะพฤติกรรมของผูน้ ํานางด้านจิตวิญญาณไว้ดงั นี้
1) วิสยั ทัศน์ นัน้ มีความสนใจในเรือ่ งความดีทย่ี งิ่ ใหญ่ (Greater good)
แรงปรารถนา (Passion) และเป้าหมาย (Purpose)
2) การส่งเสริมการเติมเต็ม (Fulfillment) การทีจ่ ติ ใจรูส้ กึ พึงพอใจ และ
สมปรารถนาของบุคคล และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของบุคคล โดยผ่านทางจิตวิญญาณ และการรู้
แจ้งเห็นจริง
กมลวรรณ ทิพยเนตร (2555. 67) ได้ทาํ การศึกษา โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณและสังเคราะห์ได้มาซึง่ ลักษณะพฤติกรรมของผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณ ไว้ดงั นี้
1) วิสยั ทัศน์ คือ ก ารมีสว่ นร่วมในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพือ่ ทีจ่ ะนําไป
สือ่ สารให้เกิดความชัดเจน โดยปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ทต่ี งั ้ เป้าหมายไว้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นให้บรรลุ
2) ความหวัง คือ การสร้างความมันใจในการทํ
่
างานและรวมไปถึง สร้าง
แรงบันดาลใจในการทํางาน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถทีจ่ ะเผชิญสถานการณ์วกิ ฤติต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี
3) ศรัทธา/ความเชือ่ คือ มีความเชือ่ ทีเ่ กิดจากปญั ญา และให้ปฏิบตั ติ าม
แนวทางของการเรียนรู้ เพื่อยึดถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการทํางาน
4) ความไว้วางใจ คือ มีความแน่ วแน่ คงเส้นคงวาในเรือ่ งของคําพูดคําจา
และยึดหลักปฏิบตั ทิ กุ อย่างด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทัง้ เน้นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทุกภาพรวม
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) มี
ลักษณะพฤติกรรมทีส่ าํ คัญ 4 ลักษณะพฤติกรรม ได้แก่
1. มีวสิ ยั ทัศน์ คือ ผูน้ ําทีส่ ามารถสร้างวิสยั ทัศน์และตัง้ เป้าหมายในการทํางาน
ร่วมกันให้แก่ผอู้ ่นื ให้เกิดผลสําเร็จอย่างชัดเจน
2. การสร้างแรงจูงใจ คือ การโน้มน้าวใจให้ผอู้ ่นื ทําต ามเป้าหมายให้สาํ เร็จ
ด้วยการสร้างความมันใจให้
่
แก่ผอู้ ่นื
3. มีความเชือ่ และศรัทธา คือ มีความมุง่ มันและอดทนในการทํ
่
าตามเป้าหมาย
ทีไ่ ด้วางไว้ โดยปฏิบตั จิ นสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผอู้ ่นื ได้
4. มีความไว้วางใจได้ คือ การทีผ่ นู้ ํามีความมันคง
่ ในคําพูด และการกระทํา
จนทําให้ผอู้ ่นื ไว้วางใจ
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2.2.4 ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง ( Authentic Leadership)
แนวคิดของภาวะผูน้ ําตามสภาพ จริง ( Authentic Leadership) เริม่ ได้รบั ความ
สนใจมากในปจั จุบนั นี้ ก็มนี กั วิชาการบางกลุม่ (สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ . 2004; อ้างอิงจาก Dee Hock.
1997) ใช้คาํ ว่า “True leader” และได้มกี ารนําเสนอมุมมองอีกด้าน หนึ่งของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง
ใน “Leadership Quartery” ซึง่ ได้มกี ารตีพมิ พ์ประเด็นพิเศษ เรือ่ ง ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง ใน ค.ศ.
2005 (Avolio & Gardner. 2005; cited in Gary Yukl. 2010: 178) คํากําจัดความของภาวะผูน้ ํา
ตามสภาพจริง มี ความหลากหลาย แต่นกั ทฤษฎีทุกคน
ในยุคปจั จุบนั มักใช้คาํ ว่า
“Authentic Leadership” และกล่าวถึงลักษณะทางพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงและ เน้น
ความสําคัญของความมันคงในคํ
่
าพูด การกระทํา และค่านิยมของผูน้ ํา แง่มมุ ที่ เพิม่ เติมของภาวะ
ผูน้ ําตามส ภาพจริง จะรวมไปถึงค่านิยมทางบวกของผูน้ ํา การตระหนักรูต้ วั เองของผูน้ ํา และ
ความสัมพันธ์ทไ่ี ว้ใจได้กบั ผูต้ าม ภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง เป็นทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative
Theory) ซึง่ อธิบายถึงผูน้ ําในอุดมคติสาํ หรับ องค์การซึง่ ทฤษฎีน้พี ยายามทีจ่ ะบูรณาการ ความคิด
ก่อนหน้านี้และมีผใู้ ห้ความหมายและลักษณะไว้ดงั นี้
2.2.4.1 ความหมาย
อโวริโอ และกราดเนอร์ และลูแทนซ์ (Avolino; & Gardner; & Mayo. 2004;
cited in Gary Yukl. 2010: 376) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริงว่าหมายถึง บุคคลที่
มีพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะเข้มเข็ง มีความชัดเจนและสมํ่าเสมอ และจะเป็นผูท้ ต่ี ระหนักรูใ้ นตนเองอย่าง
สูงสุดเกีย่ ว กับเรือ่ งของค่านิยมและความเชื่อ อารมณ์และเอกลักษณ์ของตนเองและความสามารถ
ของพวกเขาเอง
เมย์ และวารัมบะวา (May; & Walumbwa. 2005; cited in Gary Yukl. 2010:
287) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําตามสภาพ จริง ว่าหมายถึงบุคคลทีม่ ลี กั ษณะ รูจ้ กั ตนเองดีและ
ตระหนักรูว้ ่าพวกเขานัน้ เชื่อในอะไร พวกเค้ายังต้องการยอมรับตนเองในระดับทีส่ งู ด้วย ซึง่ คล้ายกับ
ความมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์นนั ้ เอง ซึง่ บุคคลทีม่ ภี าวะ ผูน้ ําตามสภาพ จริง นัน้ จะมีคา่ นิยมหลัก
ทางบวก เช่นความซื่อสัตย์ ความเอือ้ เฟื้อ ความเมตตากรุณา ความยุตธิ รรม ความรับผิดชอบ และ
การมองโลกในแง่ด ี พฤติกรรมของ ผูน้ ําตามสภาพ จริง จะรวมถึงการยอมรับหลักกา รของค่านิยมที่
แท้จริงและมีการปฏิบตั ติ ามค่านิยมนัน้ อย่างสมํ่าเสมอ บุคคลเหล่านัน้ จะไม่ตอ้ งการทีจ่ ะได้รบั การยก
ย่องหรือสถานะอํานาจใดๆ แต่เป็ นไปเพื่อการแสดงออกและการปฏิบตั ติ ามค่านิยมและความเชือ่
ชามิธส์ และอีเลียมม์ (Shamiz; & Eilam. 2006; cited in Gary Yukl. 2010.
365) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงว่าหมายถึง การกระทําของผูน้ ําตามสภาพจริงจะ
ถูกกําหนดอย่างเข้มแข็งโดยค่านิยม และมีความเชื่อซึ่ งไม่ใช่ความปารถนาทีจ่ ะให้มคี นชอบหรืยก
ย่อง หรือเพื่อการรักษาตําแหน่ งแต่อย่างใด ซึง่ ค่านิยมและความเชื่อของผูน้ ําตามสภาพจริงจะซึมซับ
อยูภ่ ายในอย่างเข้มข้นมากกว่าทีเ่ ป็ นการพิจารณาอย่างผิวเผินหรืออย่างธรรมดาตามบรรทัดฐาน
ของสังคม ทีส่ ามารถเปลีย่ นได้อย่างง่าย เนื่องจ ากผูน้ ําตามสภาพ จริง จะมีแรงจูงใจมาจากความ
ต้องการทีจ่ ะพัฒนาตนเองและการตรวจสอบตนเอง จะมีความรูส้ กึ ทีจ่ ะปกป้องตนเองน้อยแต่เปิดการ
เรียนรูจ้ ากการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและความผิดพลาดมากกว่า
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แกร์ร่ี ยูคล์ (Gary Yukl. 2010: 313) ได้ให้ความหมายของภาวะ ผูน้ ําตาม
สภาพจริงว่าหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลคนนัน้ เอง ซึง่ ได้แก่ พลังความอุตสาหะ มองโลกในแง่ดี
และมีความชัดเจนในเป้าหมาย รวมถึงการเผชิญหน้ากับความลําบากของการท้าทาย อุปสรรค การ
พ่ายแพ้ ซึง่ อิทธิพลของ ผูน้ ําตามสภาพ จริง กับผูต้ ามบางคนถูกเสริมโดยความเชือ่ มันในค่
่ านิยมที่
ชัดเจน และศีลธรรม สามารถส่งเสริมให้ผอู้ ่นื มีความผูกพันหรือมีการอุทศิ ตัว โดยการกระตุน้ และการ
เป็นแบบอย่าง ของการมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และมีเอกลักษณ์ทางสังคม ผูน้ ําจะประสบผลสําเร็จ
ในการมีอทิ ธิพลต่อผูต้ ามในการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ด้วยความ
กระตือรือร้น ก ารมองโลกในแง่ด ี และการมีความหวัง เกีย่ วกับการมีความสําเร็จร่วมกันแม้วา่ จะมี
อุปสรรคหรือความยากลําบากก็ตาม
ผูว้ จิ ยั สามารถ สรุป ได้วา่ ภาวะผูน้ ําตามสภาพ จริง ( Authentic Leadership)
หมายถึง ลักษณะของ พฤติกรรมของผูน้ ํา ทีม่ คี วามมันคงในคํ
่
าพูด การกระทํา และค่านิยม ซึ่ งผูน้ ํา
ตามสภาพจริงจะมีการรับรูต้ นเองอย่างถูกต้อง และรูจ้ กั ตนเองสูงเกีย่ วกับค่านิยม ความเชื่อ อารมณ์
และรวมไปถึงเอกลักษณ์ ของตนเอง มีความ เข้มแข็ง ชัดเจน มันคงและสมํ
่
่าเสมอ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีค่านิยมทีด่ เี พื่อยึดถือ และปฏิบตั ติ ามค่านิยมนัน้ อย่างสมํ่าเสมอ
2.2.4.2 แนวคิ ดและทฤษฎีของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง
มีนกั วิชาการหลายคนได้เสนอทฤษฎีภาวะ ผูน้ ําตามสภาพ จริง ในหลาย
รูปแบบเช่น Avolino. Gardner. 2004; Mayo. May. 2005; Walumbwa. Shamiz; & Eilam. 2006;
Gary Yukl. 2010 อัตมโนทัศน์หรือการตรวจสอบและการรับรูข้ องตนเอง ขอ งภาวะผูน้ ําแท้จริง จะมี
ความเข้มแข็ง ชัดเจน มันคงและสมํ
่
่าเสมอ ผูน้ ําตามสภาพ จริง จะมีความตระหนักรูใ้ นตนเองสูง
เกีย่ วกับค่านิยมความเชือ่ อารมณ์ เอกลักษณ์ของตนเอง และความสามารถของพวกเขาเองหรืออาจ
กล่าวได้ว่า ผูน้ ําตามสภาพ จริง จะรูจ้ กั ตนเองเป็นอย่างดีและต้องมีการยอมรั บตนเองในระดับทีส่ งู
ด้วยซึง่ คล้ายกับความมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ และจะต้องมีคา่ นิยมทางบวกเช่นว่าความซือ้ สัตย์
ความเอือ้ เฟื้อ มีเมตากรุณา มีความยุตธิ รรมมีความรับผิดชอบและการมองโลกในแง่ด ี พฤติกรรม
ของผูน้ ําตามสภาพ จริง จะรวมถึงการยอ มรับหลักการของค่านิยมและมีการปฏิ บัติตามค่านิยมอย่าง
สมํ่าเสมอ และระหว่างรูปแบบต่างๆ ของทฤษฎีของ George (จอร์จ ) ปี ค.ศ. 2003 เน้นทีค่ วาม
ต้องการสําหรับ ผูน้ ําตามสภาพจริงทีจ่ ะเพิม่ พลังให้คนอื่น ซึง่ สอดคล้อง Garder (การ์ดเนอร์ ) และ
คณะ ค.ศ. 2005 เสนอว่า ผูน้ ําตามสภาพจริงจะส่งเสริมความมุง่ มันในตนเองของ
่
ผูต้ าม เพื่อให้พวก
เขานัน้ สามารถทีจ่ ะบรรลุตามความต้องการด้านความมีอสิ ระ มีสมรรถนะ และความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
2.2.4.3 ลักษณะพฤติ กรรมและขอบเขตของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง
สุธาสินี แสงมุกดา (2556: 34) เสนอว่า ลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริงนัน้ ประกอบด้วย
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1) การตระหนักในตนเอง คือ การรูจ้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริงของ ตัวเองทําให้
เกิดการปรับปรุงตนเองด้วยความสมัครใจ สามารถดึงเอาพลังแห่งศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดได้ ทําให้ตวั เรามีบุคลิกภาพดี เป็ นทีร่ กั แก่บุคคลทัวไปและทํ
่
าให้เกิดความร่วมมือซึง่
กันและกันในภาระกิจการงาน และรวมไปถึงการมีความสุขในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน
2) การมีกฎเกณฑ์ศลี ธรรมของตนเอง คื อ เป็ นผูท้ ค่ี วามประพฤติทด่ี ที ่ี
ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบตั ทิ ด่ี ี เกีย่ วกับความรูส้ กึ รับผิดชอบ บริสทุ ธิ ์ ขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ของตน ต่อสูต้ ่อความไม่ สบาย และลําบาก และรวมไปถึงการยึดหลัก หลักความประพฤติทด่ี สี าํ หรับ
บุคคลทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
3) ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ คือ การกระทําการใด ๆ ของทัง้ ในระดับ
บุคคลและองค์กรทีผ่ อู้ ่นื สามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทําที่
เป็นผลจากการตัดสินใจ ของผู้ นํา และการดําเนิน การต่างๆ รวมไปถึง งานสาธารณประโยชน์ อื่นๆ
ด้วย
4) กระบวนการทีส่ มดุล คือ การมีขนั ้ ตอนในการจัดสรรการทํางานต่างๆ
ได้อย่างลงตัวโดยไม่เกิดความโน้มเอียงและไม่เกิดความลังเล มีความแน่ วแน่ มันคงต่
่ อการกระทํา
ของตนเอง
5) การเรียนรูจ้ ากอนา คต คือ เป็ น การมุง่ เน้นในเรือ่ งการสร้าง สิง่ ต่างๆ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ และเน้นเรียนรูท้ เ่ี ป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิดของนักพัฒนาใหม่ๆ จนได้มาซึง่
การเรียนรูท้ งั ้ สิน้
แกร์ร่ี ยูคล์ (Gary Yukl. 2010: 314) กล่าวว่า ประเด็นสําคัญในการพัฒนา
ลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง
ประเด็นที่ 1. เกีย่ วข้องกับการพัฒนาภาวะผูน้ ําอย่างเป็นกระบวนการ
ตามธรรมชาติ เช่นความสามารถพิเศษทีม่ อี ยูภ่ ายใน สําหรับภาวะผูน้ ําทีจ่ ะค้นพบหรือการ
พัฒนาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ประเด็นที่ 2. เกีย่ วข้องกับการพัฒ นาภาวะผูน้ ําจากการต่อสู้ การอดทน
ต่อความลําบากสาหัสได้
ประเด็นที่ 3. เกีย่ วกับการพัฒนาผูน้ ําทีเ่ ป็นผลจากการหาสาเหตุทม่ี ี
คุณค่าของความผูกพันทีเ่ ข้มแข็ง เช่นค่านิยมและความเชื่อมันคือเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
ประเด็นที่ 4. เกีย่ วกับการพัฒนาทีเ่ ป็นกระบวนการของ การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ เรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดแนวทางอื่นๆ ทีใ่ หม่และมีแนวทางมาปรับใช้กบั ตนเองในทางบวก
มากขึน้
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ําตามสภาพ จริง ( Authentic Leadership) มี
ลักษณะพฤติกรรมประกอบด้วย 4 ลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
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1. การรูจ้ กั ตนเอง คือการเข้าใจตนเอง รูข้ อ้ บกพร่อง พร้อมหาทางแก้ไ ข
ข้อบกพร่องเหล่านัน้ ด้วยตนเอง รูจ้ กั ทีจ่ ะดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการทํางาน จน
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับผูอ้ ่นื
2. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คือ การสร้างค่านิยมทีด่ งี าม การทีผ่ นู้ ํามีการกําหนด
ค่านิยมที่ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมทีด่ ขี องตนเอง และนํามาใช้ในการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมต่างๆ
3. มีความไว้วางใจได้ คือ การแสดงพฤติกรรม ผูน้ ํามีความมันคง
่ และแน่ว
แน่ในการตัดสินใจ และการกระทํา ตลอดจนผลจากการตัดสินใจของผูน้ ํานัน้ ไว้ใจได้ สามารถคาด
เดา และเข้าใจได้อย่างชัดเจน
4. ใฝเ่ รียนรู้ คือ การทีผ่ นู้ ําสร้างองค์ความรูใ้ หม่ จากการศึกษาหาความรูอ้ ยู่
เสมอตลอดเวลา
2.3. แบบวัดภาวะผูน้ ํา
ในการวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ํานัน้ ได้มกี ารใช้เครือ่ งมือในการวัดภาวะผูน้ ําในหลาย
รูปแบบตามบริบทและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทัง้ นี้จ ากการศึกษาผูว้ จิ ยั สามารถจํา แนกเครือ่ งมือ
ในการวัดได้เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี้
2.3.1 การวัดภาวะผูน้ ําโดยใช้แบบสอบถาม
แบบสอบถามถือได้วา่ เป็ นเครือ่ งมือทีม่ ผี วู้ จิ ยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ภาวะผูน้ ําเป็ นจํานวนมาก ดังเช่นนักวิจยั ทีท่ าํ การศึกษาภาวะผูน้ ําในระดับต่างๆ ดังนี้
วันชัย ยงบันทม (2551: 71) ได้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์ สังกัดแผนกศึกษา ประจํานครหลวงเ วียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยเครือ่ งมือแบ่งเป็ น ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกีย่ วกับแบบภาวะผูน้ ํา เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550: 54) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรป ราการเขต 2 โดยใช้แบบสอบถามภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลกับครูโรงเรียนในสังกัด ทัง้ นี้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1
ใช้แบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อถามข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 สอบถามภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ ริหารจากครูผสู้ อนในลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
สุนทร ยามสิร ิ (2550: 31) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้ใช้เครือ่ งมือเป็ นแบบสอบถามซึง่ แปลมาจากแบบสอบถาม
MLQ
(Multifactor Leadership Questionnaire) ของ Bass และ Avolio (2002) ซึง่ เป็นแบบสอบถามทีเ่ น้น
สอบถามภาวะผูน้ ําจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ ํา โดยได้นาใช้วดั ภาวะผูน้ ําอย่างแพร่หลายทัง้
งานวิจยั ในและต่างประเทศ

41
จารุวรรณ หลักคําพันธ์ (2547: 41) ได้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน สังกัดสํานักงานเข ตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยได้
ใช้แบบสํารวจรายการ (Check List) เพือ่ ถามข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม และสอบถามภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริหารจากครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารเองในลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
2.3.2 การวัดภาวะผูน้ ําโดยใช้แบบทดสอบ
แบบทดสอบ เป็ นรูปแ บบของเครือ่ งมือทีไ่ ม่คอ่ ยพบมากนักในการนํามาวัดภาวะ
ผูน้ ํา หากแต่มนี กั วิจยั ทีเ่ ลือกใช้เป็ นเครือ่ งมือ ดังเช่น อัญชลี เหลืองอ่อง (2540: 67) ได้ทาํ การศึกษา
ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน อาชีวศึ กษาเอกชน โดยใช้เครือ่ งมือเป็ นแบบทดสอบ MSDT (The
Management Style Diagnosis Test) ของ Reddin ซึง่ เป็ นแบบทดสอบทีแ่ ต่ละข้อจะมีขอ้ ย่อย 2 ข้อ
ผูต้ อบจะเลือกตอบข้อย่อยเพียงข้อเดียว จนครบทุกข้อ หากแต่การใช้แบบทดสอบนี้มขี อ้ จํากัดใน
ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล และมีผนู้ ยิ มใช้น้อย
2.3.3 การวัดภาวะผูน้ ําโดยวิ ธีผสมผสาน
การใช้เครือ่ ง มือวัดภาวะผูน้ ําโดยวิธผี สมผสานนัน้ ส่วนมากจะเป็นการวิจยั ที่
ต้องการข้อมูลเชิงลึกให้ครอบคลุมหลายมิติ หรือการวิจยั เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และมุง่ ผลแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูน้ ํา ต่อไป ดังเช่นงานวิจยั ของทัศนา ประสานตรี (2553: 95) ได้พฒ
ั นารูปแบบ
การใช้ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร เพือ่ พัฒนางานวิขาการ ในมหาวิทยาลัยนครพนม : การวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครือ่ งมือเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
เพือ่ สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและเกีย่ วข้องโดยตรงต่องานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และ
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยใช้สอบถามภาวะผูน้ ําจากผูบ้ ริหารในคณะและวิทยาลัยเอง
จากรูปแบบการวัดภาวะผูน้ ําข้างต้นพบว่าการศึกษาภาวะผูน้ ําส่วนใหญ่ใช้การวัด
ภาวะผูน้ ําโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้ นี้งานวิจยั ทีใ่ ช้แบบสอบถามนัน้ มักมุง่ ทีศ่ กึ ษาระดับภาวะผูน้ ําเป็น
สําคัญ แต่การใช้เฉพาะแบบสอบถามอาจได้ขอ้ มูลไม่ค รอบคลุมทัง้ หมด เพราะเป็นการตอบคําถาม
ตามโครงสร้างทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดไว้ ทัง้ นี้การใช้การสัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องย่อม
ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกเพื่อมาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้การวัดภาวะผูน้ ําโดยวิธผี สมผสาน ก
ล่าวคือใช้
แบบสอบถามเพือ่ วัดภาวะผูน้ ําของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตตามทัศนะของนิสติ และใช้แบบ
สัมภาษณ์สาํ หรับครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ เพือ่ สอบถามภาวะผูน้ ําของนิสติ
ตามความคาดหวังและตามสภาพจริงของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิตนิสติ ครูฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจยั
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3. การศึกษาความคาดหวัง
3.1 ความหมายของความคาดหวัง
เคลย์ (Clay. 1988: 252) ได้ให้ความหมายของ ความคาดหวัง คือ ต่อ การกระทําหรื อ
สถานการณ์วา่ เป็ นการคาดการณ์ลว่ งหน้าถึงอนาคตทีด่ ี เป็ นความมุง่ หวังทีด่ งี าม เป็ นระดับหรือค่า
ความน่ าจะเป็ นของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีห่ วังไว้
พจนานุ กรมออกฟซ์ฟอร์ด(Oxford Advanced Leamer's Dictionary. 2000) ได้ให้ความหมาย
ของความคาดหวังเป็ นความเชือ่ เป็ นความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีค่ าดการณ์ล่วงหน้า ต่อบางสิง่
บางอย่างว่าควรจะเป็ น หรือควรจะเกิดขึน้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540:18) ได้กล่าวถึง
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการว่า เมือ่ ผูร้ บั บริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มกั จะ
คาดหวังว่าจะได้รบั การบริการอย่างไดอย่างหนึ่ง
ซึง่ ผูใ้ ห้บริการจําเป็ นทีจ่ ะต้องรับรูแ้ ละเรียนรู้
เกีย่ วกับความคาดหวังพืน้ ฐาน และรูจ้ กั สํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูร้ บั บริการ เพือ่ สนองบริการ
ทีต่ รงกับ ความคาดหวัง ซึง่ จะทําให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึน้ ได้
หากการบริการนัน้ เกินความคาดหวัง
ชิษณุกร พรภาณุวชิ ญ์ (2540: 6) อธิบายว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรูส้ กึ ความคิดเห็น
การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของบุคคลอื่น ทีค่ าดหวัง
ในบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนัน้ ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีต่ นต้องการ
หรือคาดหวังเอาไว้
สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540: 12) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า การทีบ่ คุ คลจะ
กําหนดความคาดหวังของคนนัน้ จะต้องประเมินความเป็นไปได้ดว้ ย ทัง้ นี้เพราะความคาดหวังเป็ น
ความรูส้ กึ นึก คิด และคาดการณ์ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยสิง่ นัน้ ๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม ก็ได้คว ามรูส้ กึ นึกคิด หรือคาดการณ์นนั ้ ๆ จะมีลกั ษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐาน
ของตนเองเป็ นเครือ่ งวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ภูมหิ ลัง ประสบการณ์ ความสนใจ
และการเห็ นคุณค่าความสําเร็จของสิง่ นัน้ ๆ และการทีบ่ คุ คลจะทุม่ เทความพยายามในการทํางาน
มากน้อยแค่ไหน จึงขึน้ อยูก่ บั ปจั จัย 2 อย่าง คือระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัลนัน้ และ
ความคาดหวังของบุคคลนัน้ เองทีจ่ ะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการได้รบั การ
ตอบสนองความต้อ งการในสิง่ นัน้ ถ้าเห็นว่ารางวัลทีจ่ ะได้จาก ความพยายามนัน้ มีคณ
ุ ค่ากับตนมาก
และเป็ นไปได้สงู บุคคลก็จะทุม่ เทความสามารถให้มากขึน้ แต่ถา้ คิดว่าความเป็นไปได้มนี ้อย หรือ
รางวัลทีไ่ ด้น้อย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ค่า
สิรวิ รรค์ อัศวกุล (2548: 1) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของมนุษย์
เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึง่ อาจจะไม่เป็นไปตามทีค่ ดิ ไว้ แต่มบี ทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมของ
บุคคล
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ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ ความคาดหวัง (Expectancy) คือความรูส้ กึ ความต้องการทีม่ ตี ่อ
สิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นอยูใ่ นป ั จจุบนั ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิง่ ทีจ่ ะมากระทบต่อ
การรับรูข้ องคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรูเ้ ป็นตัวบ่งบอก
3.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
วิคเตอร์วรูม (Vroom อ้างอิง ในอัญชลี วรุฬ หวาณิช . 2539: 53) ได้อธิบายถึง ลักษณะ
พฤติกรรมของทฤษฎีความคาดหวังทีส่ าํ คัญคือ
1. Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลทีม่ ตี ่อผลลัพธ์
2. Instrumentality หมายถึง เครือ่ งมือ อุปกรณ์ วิถที างทีจ่ ะไปสู่ความพึงพอใจ
3. Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนัน้ ๆ บุคคลมีความต้องการหลายสิง่
หลายอย่าง ดังนัน้ จึงพยามดิน้ รนแสวงหาหรือ กระทําด้วย วิธใี ดวิธหี นึ่ง เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการหรือสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ ซึง่ เมือ่ ได้รบั การตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคล จะได้รบั
ความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิง่ ทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ
3.3 ปัจจัยกําหนดความคาดหวัง
พัชรี มหาลาภ (2538: 14) ปจั จัยทีก่ าํ หนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่
1. กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการ
แสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ
บุคคลเน้นแตกต่างกัน
2. ขึน้ อยูก่ บั ความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ในครัง้ นัน้ ๆ กล่าวได้ว่าถ้า
บุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทํางานนัน้ มาก่อน ก็จะทําให้มกี ารกําหนดระดับความคาดหวังใน
การทํางานในคราวต่อไปสูงขึน้ และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
กําหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรูส้ กึ ล้มเหลวจากร ะดับความคาดหวังทีต่ งั ้ ไว้
สูงกว่าความสามารถจริง
3. ขึน้ อยูก่ บั การประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรูส้ กึ นึกคิดและ
การคาดการณ์ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยสิง่ นัน้ ๆอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็น
การประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็น เครือ่ งวัดของแต่ละบุคคล ซึง่ การประเมินค่าของแต่
ละคน ทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึน้ อยูก่ บั ภูมหิ ลัง ประสบการณ์
ความสนใจการให้คุณค่าแก่สงิ่ นัน้ ๆ ของแต่ละบุคคล จากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความ
คาดหวังของมนุ ษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมทีบ่ ุคคลได้รบั กับความรูส้ กึ นึกคิด และพฤติกรรม
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ
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4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิ จยั ในประเทศ
กิตต์กาญจน์ ปฏิพนั ธ์ (2555) ได้ทาํ การศึกษาและเปรียบเทียบระดับการแสด งออกภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ ริหาร เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และความมี
อิทธิพลของแต่ละปจั จัย
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 684 คน มีผลการวิจยั ดังนี้ 1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริหารทีม่ เี พ ศ
ต่างกัน มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุต่างกัน มีประสบการณ์
การเป็นผูบ้ ริหารต่างกัน มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 2. ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ ในระดับมากทัง้ สาม
ปจั จัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรูเ้ ชิงลึก เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบด้าน
เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหาร พบว่าไม่แตกต่างกัน 3. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 4. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า
ปจั จัยแรงจูงใจภายในมีอทิ ธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
รองลงมาคือปจั จัย
สภาพแวดล้อมแบบเปิดมีน้ําหนักอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ และปจั จัยความรูเ้ ชิงลึกมี
นํ้าหนักอิทธิพลรวม และอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ โดยปจั จัยเชิงสาเหตุทงั ้ สามตัว
ร่วมกันอธิบายภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สมศักดิ ์ กิจธนวัฒน์ (2545) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาว ะผูน้ ํา
เชิงสร้างสรรค์สาํ หรับผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษย์
นิยมและการเพิม่ พลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ โดยการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
สําหรับรูปแบบการทดลองมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการ ทดสอบก่อนและหลัง
การทดลองกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน ที่
อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสุ่มตัวอย่างแบบจับคู่เหมือนโดยยึดคะแนนภาวะ ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ทีท่ ดสอบก่อนการทดลอง เป็ นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่มกลุ่ม ละ 30 คน กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิม่ พลังศักยภาพบุคคลโดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร "การพัฒนาพลัง ศักยภาพบุคคล
สําหรับ SMEs" เป็นระยะเวลา 2 วันตัง้ แต่เวลา 08.00-17.00 น. และส่วนที่ 2 คือ การทําแบบฝึกหัด
ใน "โปรแกรม 21 วันสูพ่ ลังศักยภาพบุคคล "ซึง่ เป็นคู่มอื แห่งความสําเร็จให้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมได้ทาํ กิจกรรมตามแบบฝึกหัดทีไ่ ด้รบั การออกแบบไว้ในคูม่ อื โดยจะ เป็นการทํากิจกรรม
ด้วยการนําตนเองและต้องทําแบบฝึกหัดวันละ 1 บททุกวันเป็นเวลา 21 วัน ติดต่อกัน เครือ่ งมือทีใ่ ช้
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ในการวิจยั ได้แก่แบบวัดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ ทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธกี ารทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ระยะหลังการทดลองของกลุม่
ทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อนุ วฒ
ั น์ วิภาคธํารงคุณ (2553) ได้ทาํ การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผูน้ ํา
แบบรับใช้ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ใน 6 ด้าน
ได้แก่ การเห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื การพัฒนาผูอ้ ่นื การสร้างสังคมชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรม
การส่งเสริมการเป็ นผูน้ ํา และการใช้ภาวะผูน้ ําร่วมกัน จําแนกตามคุณลักษณะของบุคลากร ได้แก่
ประสบการณ์การทํางาน และ ระดับการศึกษาและเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะต่อการทํางาน
กับคุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้ คือ ครูของสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2553 จํานวน 328 คน เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ ในวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
สมมุตฐิ านใช้ ค่าการทดสอบที (t– test) และค่า สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson product moment
correlation) ผลวิจยั พบว่า
1. คุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื การพัฒนาผูอ้ ่นื การสร้างสังคม
ชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรม การส่งเสริมการเป็นผูน้ ํา และการใช้ภาวะผูน้ ําร่วมกัน ทัง้
โดยรวมและรายด้าน มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
2. คุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตามความคิดเห็นของครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คุณลักษณะ
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตามความคิดเห็นของครูทม่ี รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับ
ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ผบู้ ริหารสถานศึกษาในเครือ
มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กับทัศนะต่อการทํางาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง
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บังอร ไชยเผือก (2550: 93) ได้ทาํ การศึกษาคุณลักษณะผูน้ ําแบบรับใช้ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดคณะภคินพี ระกุมารเยซู ใน 10 ด้าน ได้แก่ การฟงั การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษาการ
ตระหนักรู้ การโน้มน้ าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิด ชอบร่วมกัน การอุทศิ
ตนเพือ่ พัฒนาคน และการสร้างกลุม่ ชน เพือ่ ศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินี
พระกุมารเยซู ใน 3 ด้าน คือบรรยากาศห้องเรียน บรรยากาศนอกห้องเรียน และบรรยากาศของการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ระดับช่วงชัน้ ของครู กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูทป่ี ฏิบตั งิ านหน้าการสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินพี ระกุมารเยซูปีการศึกษา
2549 จํานวน 103 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยคุณลักษณะของผูน้ ําแบบรับใช้มคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .99 และ
บรรยากาศโรงเรียนมีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ .91 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนแบบทาง
เดียว ปละการเปรียบเทียบรายคูโ่ ดยการทดสอบค่าเซฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผูน้ ํา
แบบรับใช้ของผูบ้ ริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินพี ระกุมารเยซู โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลีย่ ได้แก่การสร้างมโนทัศน์ ความรับผิดชอบร่วมกัน การโน้ม
น้าวจิตใจ การมองการณ์ไกลการฟงั การเยียวยารักษา การอุทศิ ตัวเพือ่ พัฒนาคน การสร้างกลุ่ มชน
การเห็นอกเห็นใจ การตระหนักรู้ และบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินพี ระกุมาร
เยซู โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับดี เรียงตามลําดับค่าเฉลีย่ ได้แก่ บรรยากาศของการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบรรยากาศห้องเรียน และบรรยากาศนอกห้องเรียน
กมลวรรณ ทิพยเนตร (2555) ได้ทาํ การศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษ าขัน้ พืน้ ฐาน เปรียบเทียบจําแนกตา มเพศ อายุ และขนาดของ
โรงเรียน เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณสําหรับ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากทฤษฎีและผลงานวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อ
ศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลท างอ้อม และอิทธิพลรวมของปจั จัยทีน่ ํามาศึกษาต่อภาวะผูน้ ํา
เชิงจิตวิญญาณสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ป
�
การศึกษา 2555 จํานวน 28,657 คน และขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 740 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี าร
สุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบมาตรวัดประเมินทีม่ คี า่ ความเชือ่ ถือ 0.97
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตแิ ละโปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น
สถิตพิ รรณนาและสถิตอิ า้ งอิง มีผลการวิจยั ดังนี้
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1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณในระดับ
มาก โดยผูบ้ ริหารทีม่ เี พศต่างกันมีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุและปฏิบตั ริ าชการในโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกันมีระดับการแสดงออก
ภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณไม่แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีระดับการแสดงออกปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิง
จิตวิญญาณ คือ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการทํางาน มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
และผลิตภาพมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นร ะดับมาก เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ และขนาดของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกันทัง้ สามกรณี
3. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อทิ ธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณเท่ากับ 0.62 มีน้ําหนักอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 0.12,0.50 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 รองลงมาคือปจั จัยความพึงพอใจในการทํางานมีน้ําหนักอิทธิพลรวมต่อภาวะ
ผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณเท่ากับ 0.54 มีน้ําหนักอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 0.49, 0.05 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และปจั จัยผลิตภาพ มีน้ําหนักอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้ ําเชิงจิต
วิญญาณเท่ากับ 0.27 มีน้ําหนักอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 0.27 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 โดยปจั จัยเชิงสาเหตุทงั ้ สามตัวร่วมกันอธิบายภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณสําหรั บ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รอ้ ยละ 60
ธมลวรรณ มีเหมย (2553) ได้ทาํ การศึกษาระดับภาวะผู้ นําแบบรับใช้และจิตวิญญาณใน
องค์การผลการปฏิบตั งิ า นเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านจําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบ รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การ และผลการปฏิบตั ิ งานตลอดจน
ศึกษาปจั จัย ด้านภาวะผูน้ ําแบบรับใช้จติ วิญญาณในองค์การ ทีร่ ว่ มกันอธิบายผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารระดับต้น โดยกลุ่มตัวอย่าง คือผูบ้ ริหารระดับต้นของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 210 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางส ถิตเิ พือ่ การวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ ําแบบ รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การ และผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ น
ระดับสูง 2) ผูบ้ ริหารระดับต้นทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพและอายุงานต่างกันมีผลการปฏิบตั งิ านไม่
แตกต่างกันส่วนผูบ้ ริหารระดับต้นทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีผลการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3) ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ และจิตวิญญาณในองค์การ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ผลการปฏิบตั งิ านโดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .373, .394 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ 4) ตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบ รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับต้นได้รอ้ ยละ 20.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01
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สุธาสินี แสงมุกดา (2556) ศึกษาเรือ่ งการพัฒนาเครือ่ งมือวัดภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสง ค์เพือ่ 1) กําหนดลักษณะพฤติกรรม ภาวะ
ผูน้ ําตามสภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) พัฒนาเครือ่ งมือวัดภาวะ ผูน้ ําตามสภาพ
จริงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ 3) กําหนดเกณฑ์ปกติวสิ ยั (norm) ของภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารและครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 849 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ สอบถามภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน และใช้โปรแกรม LISREL
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมเชิงยืนยัน ผลการวิจยั พบว่า
1. ลักษณะพฤติกรรม ภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี
5 ลักษณะพฤติกรรม ได้แก่ 1) การตระหนักในตนเอง 2) การมีกฎเกณฑ์ศลี ธรรมของตนเอง 3) ความ
โปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 4) กระบวนการทีส่ มดุล และ 5) การเรียนรูจ้ ากอนาคตโดยโมเดลลักษณะพฤติกรรม
ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(χ2 =171.07, df = 159) โดยลักษณะพฤติกรรม ที่ 5 มีคา่ นํ้าหนัก ลักษณะพฤติกรรม มากที่ สุด
รองลงมาคือ ลักษณะพฤติกรรม ที่ 3, 1, 4 และ 2 ตามลําดับ
2. เครือ่ งมือวัดภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ สามารถวัดได้ทงั ้ การแยกแต่ละ ลักษณะพฤติกรรม และแบบรวมทัง้ 5
ลักษณะพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ แบบวัดภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับผูบ้ ริหาร และสําหรับครู ผลการประเมินแบบวัดพบว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก ค่าความเทีย่ งรวมทัง้ ฉบับมีคา่ 0.9043 เกณฑ์ปกติวสิ ยั (norm) ของภาวะ ผูน้ ําตาม
สภาพจริง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าเ กณฑ์ปกติรวม ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ (ร้อยละ
26.88) มีคะแนนภาวะ ผูน้ ําตามสภาพจริง อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ส่วนเกณฑ์ปกติของ ลักษณะ
พฤติกรรมย่อย
4.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
ซิสค์ (Sisk. 2001) ได้ทาํ การศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารการศึกษาระดับกลาง
ระดับอาวุโส และระดับสูง (CEOs) ในสหรัฐอเมริกาโดยใช้วธิ กี าร สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา
พบว่า มียทุ ธศาสตร์ทงั ้ หมด 4 ประการทีจ่ ะช่วยส่งเสริมภาวะผูน้ ํา เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1) การมุง่ เน้นให้ความสําคัญกับประเด็นทีส่ าํ คัญ 2) การให้อาํ นาจ ในการทํางานแก่ทกุ ฝา่ ย 3) การ
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และ 4) การอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
เคลลี่ โรเบิรท์ (Kelley Robert. 2005) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํากับ
การจัด บรรยากาศทีเ่ หมาะสมของโรงเรียน จากการศึกษา พบว่า ผูน้ ําในสถานศึกษาจําเป็นต้อง
มองให้ เห็นถึงความต้องการของบ รรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ หลาย รวมถึงจําเป็นต้อง
เปิด โอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น และแสดงวิสยั ทัศน์ได้อย่างเต็มทีใ่ นลักษณะการเพิม่
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พลัง อํานาจ ทีส่ าํ คัญจะต้องสามารถนําพาให้พวกเขาร่วมกันสร้างบรรยากาศทีด่ ขี องสถานศึกษาได้
อย่าง สร้างสรรค์นนเอง
ั่
เมีรย์ ส์ (Miears. 2004) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งการเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้และความพึงพอใจใน
การทํางาน การศึกษาความสัมพันธ์ในเขตการศึกษาเท็กซัสและโรงเรียนรัฐบาล(Servant leadershipand
job satisfaction: A correlational study in Texas Education Agency Region X public schools)
จุดมุ่ งหมายของการศึกษาวิจยั นี้มสี องส่วน ส่วนแรกคือเพือ่ ยืนยันว่าเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
ความเป็นผูน้ ําคือ แบบประเมินความเป็นผูน้ ําองค์กร (Laub. 1999) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือในการสํารวจ
นัน้ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้การได้ดใี นการประเมินระดับของความเป็นผูน้ ําแบบรับใช้และควา มพึงพอใจใน
การทํางานในองค์กรโรงเรียนรัฐบาล ประการทีส่ องคือเพือ่ ตรวจสอบความเชือ่ มโยงกันระหว่างระดับ
ของการเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้ทส่ี ามารถสังเกตได้กบั ระดับของความพึงพอใจในการทํางานทีอ่ ยูใ่ น
บริบทขิงองค์กรโรงเรียนรัฐบาลระเบียบวิธวี จิ ยั เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ใช้ตวั แปร ทีส่ นใจสองตัว
คือระดับของความเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้ภายในองค์กรโรงเรียนรัฐบาลและระดับของความพึงพอใจใน
การทํางานทีร่ สู้ กึ ได้โดยผูป้ ระกอบอาชีพทางการสอนทีอ่ ยูภ่ ายในโรงเรียนรัฐบาล การสุม่ ตัวอย่างผู้
ประกอบวิชาชีพการสอนทีอ่ ยูภ่ ายในหน่วยงานของรัฐเท็กซัสและเป็นโรงเรียนรัฐ บาลได้รบั การเชิญ
ให้เข้าร่วมทําแบบสอบถามนี้ โดยการตอบแบบสอบถามใช่วธิ กี ารส่งคําตอบทางอินเตอร์เน็ท
(ตอบแบบออนไลน์ ) ผลการวิจยั พบว่าความน่าเชือ่ มันภายในเครื
่
อ่ งมือเมือ่ ทดสอบด้วยสัมประสิทธ์
อัลฟ่าครอนบาคคือ .98 ชีใ้ ห้เห็นว่ามันเป็นไปได้วา่ ทีค่ าํ ตอบจากแบบสอบถามมี ความแตกต่างกันสูง
มากนักเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเองมากกว่าทีจ่ ะเกิดจากความยากของ
แบบสอบถามหรือคําถามทีไ่ ม่ชดั เจน ค่าสถิตเิ พียร์สนั แสดงให้ เห็นค่าความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
มากที่ r = .723 (p < .01,two tailed) ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างความเป็นผูน้ ําและค วามพึงพอใจในการ
ทํางาน ซึง่ หมายความว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีร่ สู้ กึ ว่ามีลกั ษณะความเป็นผูน้ ําสูงในโรงเรียนของ
พวกเขาจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกว่า ผลการทดสอบด้วย ANOVA และรูปแบบการ
กระจายทีใ่ ช้เพือ่ การจรวจสอบข้อมู ลถูกนํามาใช้เพือ่ ยืนยันผลทีป่ ราก ฏในการศึกษาวิจยั นี้สรุ ป
เครือ่ งมือประเมินความเป็ นผูน้ ําในองค์กรการศึกษาเวอร์ชนของ
ั่
(Laub. 1999) แสดงให้เห็นว่ามี
ความน่าเชือ่ ถือภายในเครือ่ งมือเช่นเดียวกันกับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเกีย่ วกับการประเมินความ
เป็นผูน้ ําทีม่ มี าก่อนหน้านี้ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี าํ นําเครือ่ งมือนี้ไปใช้ในการศึกษ าต่อไปสามารถเชือ่ มันได้
่ วา่
เครือ่ งมือมีความแม่นยําในการประเมินระดับความเป็นผูน้ ําแบบรับใช้ภายในองค์กร เช่นองค์กรที่
เป็นโรงเรียน เช่นเดียวกับนําไปประเมินความพึงพอใจในการทํางานภายในองค์กรแหล่านัน้ แม้วา่
OLA จะไม่ได้นํามาใช้กบั องค์กรโรงเรียนแต่ ก็สามารถนํา OLA มาใช้ประเมินองค์กรในภาพรวมได้
จากการศึกษานี้พบว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพการสอนตอบแสดงในทางบวกกับลักษณะของความเป็นผูน้ ํา
แบบรับใช้ จากการทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามทีร่ สู้ กึ ว่ามีลกั ษณะของผูน้ ําแบบรับใช้ในองค์กรของตนมาก
มีความพึงพอใจในการทํางานสูงด้วย ดังนัน้ การนําลักษณะของความเป็นผู้ นําแบบรับใช้ไปใช้ใน
องค์กรจึงควรได้รบั ความสนใจเพือ่ นําไปใช้ในองค์กรเพือ่ รักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์กรต่อไป
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แลมป์เบิรท์ (Lambert. 2004) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งคุณภาพของการเป็นผูน้ ําแบบรับใช้
ของผูบ้ ริหาร บรรยากาศองค์กรและความสําเร็จของนักเรียน การศึกษาความสัมพันธ์ (Servant
leadership qualities of principals, organizational climate, and student achievement: A
correlational study) โครงงานวิจยั นี้ถกู ออกมาเพือ่ ศึกษาความเป็นผูน้ ําในโรงเรียนมัธยมควบคูก่ บั
บรรยากาศของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนเพือ่ ให้ทราบว่ามี ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้ ทัศนคติของผูบ้ ริหารและความสําเร็จโดยรวมทัง้ หมดของ
โรงเรียน ดังทีป่ ระเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยแบบทดสอบมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับบรรยากาศโดยรวม
ทัง้ หมดของโรงเรียนได้รบั การตรวจสอบด้วยเช่นกัน ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยม และคณาจารย์ได้มา
จากโรงเรียนประจําอําเภอในฟลอริดาได้รบั การสํารวจ และผลจากการสํารวจนํามาทําการวิเคราะห์
ทัง้ โดยรวมทัง้ หมด และการศึกษาอย่าควบคุมในเรือ่ งสถานะทางสังคม การวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า
มีสมั พันธ์อย่างมีนยั สําคัญระหว่างการเป็นผูน้ ําแบบรับใช้ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมและการได้มา
ซึง่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน และมีนยั สําคัญมากกว่าระหว่างการเป็นผูน้ ําแบบรับใช้ท่ี
ปรากฏกับบรรยากาศของโรงเรียน นอกจากนัน้ เมือ่ ทําการควบคุมในเรือ่ ง สถานะทางสังคม
บรรยากาศของโรงเรียนยังสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีม่ สี ถานะทางสังคมตํ่า
แฮนนิแกนน์ (Hannigan. 2008) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งความเป็นผูน้ ําในสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาความเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้ในฐานะของตัวทํานายการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในวิทยาลัย
Roft College Performance (Leadership in Higher Education: An Investigation of Servant
Leadership as a Predictor of College Performance) จาการทีส่ ภาท้องถิน่ ได้ออกบัญญัตทิ ่ี 1725
ให้วทิ ยาลัยชุมชนในแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยประจําอําเภอสร้างองค์กรทีม่ โี ครงสร้างของการมีสว่ น
ร่วมเพือ่ ให้แน่ ใจว่าพนักงานและนักศึกษาทุกคนทีอ่ ยูใ่ นเขตเลือกตัง้ จะเข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของวิทยาลัยและอําเภอ งานวิจยั ทีม่ าก่อนหน้านี้ชใ้ี ห้เห็นว่าขณะทีโ่ ครงสร้าง
เหล่านี้กาํ ลังเข้าทีเ่ ข้าทางคุณค่าของการเข้าร่วมจะไม่อยูน่ อกเหนือจากโครงสร้างเหล่านี้ จุดมุง่ หมาย
ของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้คอื เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับระดับของความเป็ น
ผูน้ ําแบบรับใช้ในวิทยาลัยชุมชน 5 แห่งในแคลิฟอร์เนีย และเพือ่ ระบุความสัมพันธ์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างระดับของความเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้กบั การปฏิบตั งิ านของวิท
ยาลัยการศึกษานี้ใช้แบบ
ประเมินความเป็ นผูน้ ําองค์กร (OLA Laub. 1999) เพื่อวัดระดับความเป็ นผูน้ ําแบบรับใช้และเพื่อการ
ทําดรรชนีทเ่ี ป็ นมาตรฐานจากการใช้เกณฑ์ประเมินการปฏิบตั ิ 7 เกณฑ์ในขณะทีอ่ ตั ราการตอบกลั บ
แบบสอบถามไม่เพียงพอต่อระดับนั ยสําคัญทางสถิตผิ ลทีต่ อบกลับมาแสด งให้เห็นว่าความเป็นผูน้ ํา
แบบรับใช้ไม่เกิดขึน้ ในระดับองค์กรของวิทยาลัยทัง้ แห่งซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีม่ กี ่อนหน้านี้ว่า
การเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมนัน้ ไม่อยูน่ อกเหนือจากโครงสร้างของการมีสว่ นร่วมทีต่ งั ้ ไว้สมมติฐาน
ทางเดียวทีต่ งั ้ ไว้เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของดรร ชนีการปฏิบตั งิ านและดรรชนีของความเป็นผูน้ ําแบบ
รับใช้ไม่ควรจะถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามนัยสําคัญความสัมพันธ์อยูใ่ นทางกลับกันระหว่างการเป็นผูน้ ํา
แบบรับใช้และคะแนนการปฏิบตั งิ านสองอย่างซึง่ เน้นจากกลุม่ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
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สรุปได้วา่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ ําทัง้ ในและต่ างประเทศ พบว่าการบริหารจัดการ
สถานศึกษา หรือหน่ วยงานอื่นๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการสถานศึกษา หรือหน่ วยงาน
ต่างๆ นัน้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้ ผู้ทมี อี าํ นาจล้วน ต้องมีภาวะผูน้ ํา ทัง้ สิน้
เนื่องจากภาวะผูน้ ํา นัน้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน ต่างๆ ได้ทุกๆ หน่ วยงาน ได้ด ี
โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภาวะผูน้ ํา ล้วนยังมีอทิ ธิพลในหลายๆ ด้านอย่าง
มากมายอีกด้วย ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าคงจะต้องมีการศึกษาวิ จัยและพัฒนาเรือ่ งภาวะผูน้ ําต่อไปอีก
เนื่องจากเราอยูใ่ นยุคของการเปลีย่ นแปลงและมีความเจริญก้าวหน้าของโลกอยูต่ ลอดเวลา
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผ่านการแสดงความคิดเห็นของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต อาจารย์นเิ ทศ ก์ของคณะศึกษาศาสตร์ และครูพเ่ี ลี้ ยงนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน ซึง่ มีแนวทาง
ขัน้ ตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้

1. สํารวจลักษณะภาวะผูน้ ําของนิ สิต

1.1 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.1.1 นิ สิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต จํานวน 403 คน ได้มาจาก การสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจํานวนนิสติ ครูหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 2,015 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2556) ตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 แบ่งนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ชัน้ ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2556 แบ่ง ออกเป็ นคณะได้ 6 คณะ ได้แก่ มนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา
ขัน้ ที่ 2 สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) นิสติ โดยการจับฉลากแบบ
ไม่ใส่คนื ร้อยละ 20 ของจํานวนนิสติ แต่ละคณะ ในแต่ละสาขาวิชา
1.1.2 ครูพี่เลี้ยงนิ สิต ปฏิ บตั ิ การสอน จํานวน 278 คน ปีการศึกษา 2556 โดยการ
เลือกสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจํานวน 662 คนแบ่งได้เป็ น 6 คณะคือ
ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพละศึกษา
ตาม
รายชือ่ ของนิสติ ไปแต่ละคณะ แต่ ละสาขาวิชาแยกตามนิสติ ของแต่ละสาขานัน้ ๆ แล้วจึงนําไปเทียบ
กับตารางเครซีม่ อร์แกน และทําการสุม่ โดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการ
จับฉลากแบบไม่ใส่คนื ร้อยละ 40 ของจํานวนครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอนทัง้ หมด
1.1.3 อาจารย์นิเทศ ก์ จํานวน 132 คน ปี การศึกษา 2556 (เอกสารประกอบการ
สัมมนาหลังปฏิ บัตกิ ารสอนและฝึกประส บการณ์วชิ าชีพและปฐมนิเทศนิสติ ปฏิ บัตกิ ารสอนและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.
2556: 12) จากจํานวน 249 คน โดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แบ่ง
ได้เป็ น 6 คณะคือ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
พละศึกษา แบ่งไปตามรายชือ่ ของนิสติ ในแต่คณะ และทําการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยการจับฉลากแบบไม่ใส่คนื ร้อยละ
65 ของจํานวนอาจารย์นิ เทศก์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
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1.2 การสร้างเครือ่ งมือ
1.2.1 การสร้างเครือ่ งมือได้ดาํ เนินการดังนี้
1.2.1.1 กําหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างเครือ่ งมือ เกีย่ วกับ ภาวะผูน้ ําของนิสติ
ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
1.2.1.2 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ
ตามทีก่ าํ หนดในกรอบและ
แนวความคิดในการวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําของนิสติ ค รูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) เพือ่
นํามาเป็นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือ
1.2.1.3 กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะจากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูว้ ิ จยั ได้
นํามาเขียนนิยามตามลักษณะทีต่ อ้ งการวัด
1.2.1.4 ร่างข้อคําถาม โดยทําการเขียนข้อความให้มคี วามครอบคลุมตาม
โครงสร้างของนิยามศัพท์เฉพาะ
1.2.1.5 นําร่างแบบสอบถามและ เสนอต่อ อาจารย์ทป่ี รึกษา ปริญญานิพนธ์ เพือ่
พิจารณา และปรับปรุงเครือ่ งมือให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
1.2.1.6 นําเครือ่ งมือทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องแล้ว นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน (Index of Item-objective congruence: IOC)
โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคําถามทีส่ ามารถนําไปใช้ได้ทเ่ี กณฑ์ค่า IOC ≥ .6 - 1.0
1.2.1.7 ปรับปรุงเครือ่ งมือตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1.3 เครื่องมือที่ใช้
เป็ น แบบสอบถาม ภาวะผูน้ ํา เป็ น มีลกั ษณะเป็นข้อคําถาม ภาวะผูน้ ําทัง้ 4 ด้าน ของนิสติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามประเมินระดับภาวะผูน้ ําของนิสติ
ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ตามภาวะผูน้ ํา 4 ลักษณะทีผ่ วู้ จิ ยั สังเคราะห์ขน้ึ โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามประเมินระดับภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ตาม
ภาวะผูน้ ํา 4 ลักษณะ คือภาวะผูน้ ําสร้างสรรค์ ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ ภาวะ
ผูน้ ําตามสภาพจริง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับซึง่ มีความหมายของระดับ
ดังนี้ ระดับน้อย ระดับค่อนข้างน้อย ระดับปานกลาง ระดับค่อนข้างมาก และระดับมาก
1.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพิจารณาค่าเฉลีย่ สูงสุดในแต่ละด้านโดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.4.1 หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของแต่ละด้านแล้วนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ โดยแบ่งระดับของคะแนนโดยวิธนี ําค่าสูงสุดลบด้วย ค่าทีต่ ่าํ สุดแล้วหารด้วยจํานวนระดับชัน้
(วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2551) ได้เกณฑ์ ดังนี้
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0.00 – 0.60 ระดับน้อย
0.61 – 1.20 ระดับค่อนข้างน้อย
1.21 – 1.80 ระดับปานกลาง
1.81 – 2.40 ระดับค่อนข้างมาก
2.41 – 3.00 ระดับมาก
1.4.2 จัดประเภทผูน้ ําโดย ด้านใดมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดก็ถอื ว่ามีลกั ษณะผูน้ ําในด้านนัน้

2. สัมภาษณ์ ลกั ษณะภาวะผูน้ ําของนิ สิตจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1 กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
2.1.1 ครูพี่เลี้ยงนิ สิตปฏิ บตั ิ การสอน จํานวน 26 คน ปีการศึกษา 2556 จากจํานวน
278 คนแบ่งได้เป็ น 6 คณะคือ ศึกษาศา สตร์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และพละศึกษา ได้จากการสุ่มเลือกแต่ละคณ ะ และสาขาวิชาของนิสติ ทีอ่ อกไป
ปฏิบตั กิ ารสอน ณ ทีส่ ถานศึกษานัน้ ๆ
2.1.2 อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 26 คน ปีการศึกษา 2556 จาก 163 คน แบ่งได้เป็น
6 คณะคือ ศึกษาศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพละศึกษา
ได้จากการสุ่มเลือกแต่ละคณะ
2.2 เครื่องมือที่ใช้
เป็ นแบบสัมภาษณ์ลกั ษณะของ นิส ติ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง และภาวะผูน้ ําตามความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนี้
2.3.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังคณะ
ทัง้ 6 คณะ ทีร่ ว่ มผลิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และขอหนังสือไปยังโรงเรียนทีส่ ุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ขอสัมภาษณ์ครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน
ทัง้ 10 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทีม่ นี ิสติ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบตั กิ าร
สอนอยูใ่ นปจั จุบนั จํานวน 50 คน และติดต่อขอสัมภาษณ์ทา่ นอาจารย์นเิ ทศทัง้ 3 ประเภทของ
อาจารย์นเิ ทศก์ จํานวน 50 คน ซึง่ ได้ผเู้ ชีย่ วชาญทีต่ อบแบบสัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ จํานวน 26 ท่าน
2.3.2 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสัมภาษณ์ จํานวน 50 คน ทางโทรศัพท์ โดยใช้ประเด็นทีไ่ ด้ตงั ้
ไว้ แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการจดบันทึก และบันทึกเสียงมาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล
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2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์เนื้ อหาสรุปเป็ นประเด็นทีเ่ ป็น ลักษณะของพฤติกรรมทางภาวะผูน้ ํา ซึง่ ปรับ
ให้ ขอ้ คําถามเข้ากับบริบทของการ สัมภาษณ์ แล้ว จึง นํามาลงเป็นตารางความถี่ จากนัน้ นํามา
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ตามค่าร้อยละทีไ่ ด้ แล้วนํามาเทียบกับลักษณะพฤติกรรมของแต่ละภาวะ
ผูน้ ําทัง้ 4 ประเภท
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา ลักษณะภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีเ่ ป็ น จริง โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ นิส ติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ชัน้ ปีท่ี 5 ทีท่ าํ การปฏิบตั กิ าร
สอนทีโ่ รงเรียน จํานวน 403 คน จากครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน จํานวน 278 คน และอาจารย์
นิเทศก์จาํ นวน 132 คน รวมทัง้ สิน้ ทีส่ ง่ แบบสอบถามจํานวน 900 ชุด ได้รบั คืนจํานวน 813 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 88.49 ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรม สําเร็จรูป SPSS (The Statistical
Package for the Social Sciences) และมีการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ 2 กลุ่มคือ กลุ่ม ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ
ปฏิบตั กิ ารสอน และกลุม่ ของอาจารย์นเิ ทศก์ จากจํานวนทัง้ หมดกลุม่ ตัวอย่างละ 50 คน และได้
สัมภาษณ์ อย่างละจํานวน 26 คน และจึง นําผลการสัมภาษณ์ ไปวิเคราะห์ตามประเด็นทีส่ าํ คัญ
ตามลําดับ ซึง่ มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ ําของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ทีเ่ ป็ น จริงและตาม
ความคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิต นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ .บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตรงกันจึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
n
แทน จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean)
x
S.D.
แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
%
แทน ค่าร้อยละ (Percentage)
2

f

แทน ค่าความถี่ (Frequency)
0

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง พบข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ ประเภทของอาจารย์นเิ ทศก์
คณะและสาขาวิชา
ลักษณะ
1. สถานภาพ
1.1 ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน
1.2 อาจารย์นเิ ทศก์
1.3 นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี)
รวม
2. ประเภทของอาจารย์นเิ ทศก์
2.1 อาจารย์นเิ ทศก์วชิ าเฉพาะ
2.2 อาจารย์นเิ ทศก์การศึกษา
2.3 อาจารย์นเิ ทศก์ประจําโรงเรียน
รวม
3. คณะ (นิสติ และครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน)
3.1 คณะมนุ ษยศาสตร์
3.2 คณะสังคมศาสตร์
3.3 คณะศึกษาศาสตร์

3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
3.5 คณะวิทยาศาสตร์
3.6 คณะพลศึกษา
รวม

เพศ

รวม

ชาย

หญิ ง

122
(43.90%)
45
(34.10%)
135
(33.50%)
302
(37.10%)

156
(56.10%)
87
(65.90%)
268
(66.50%)
511
(62.90%)

278
(100.0%)
132
(100.0%)
403
(100.0%)
813
(100.0%)

15
(34.10%)
15
(34.10%)
15
(34.10%)
45
(34.10%)

29
(65.90%)
29
(65.90%)
29
(65.90%)
87
(65.90%)

44
(100.0%)
44
(100.0%)
44
(100.0%)
132
(100.0%)

43

72

115

(37.40%)
44
(37.90%)
44
(37.90%)

(62.60%)
72
(62.10%)
72
(62.10%)

(100.0%)
116
(100.0%)
116
(100.0%)

44
(37.90%)
44
(37.90%)
37
(37.30%)
257
(37.70%)

72
(62.10%)
72
(62.10%)
64
(62.60%)
424
(62.30%)

116
(100.0%)
116
(100.0%)
116
(100.0%)
681
(100.0%)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ลักษณะ
4. สาขาวิชา
4.1 สาขาภาษาไทย
4.2 สาขาภาษาอังกฤษ
4.3 สาขาสังคมศึกษา
4.4 สาขาการประถมศึกษา
4.5 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
4.6 สาขาเทคโนโลยีสอ่ื สารการศึกษา
4.7 ศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา - ทัศนศิลป์
4.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา
- ดนตรีศกึ ษา – ดนตรีไทย
4.9 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา
- ดนตรีศกึ ษา – ดนตรีสากล
4.10 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา
-ดนตรีศกึ ษา – ศิลปะการแสดง
4.11 สาขาคณิตศาสตร์
4.12 สาขาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
4.13 สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี
4.14 สาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิสกิ ส์
4.15 สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
4.16 สาขาพละศึกษา
4.17 สาขาสุขศึกษา
4.18 สาขาพละศึกษา - สุขศึกษา
รวม

ชาย

เพศ

หญิ ง

รวม

19
(39.60%)
13
(31.10%)
19
(38.80%)
13
(31.10%)
13
(40.60%)
19
(47.50%)
13
(40.60%)

29
(60.40%)
28
(68.30%)
30
(61.20%)
28
(68.30%)
19
(59.40%)
21
(52.50%)
19
(59.40%)

48
(100.0%)
41
(100.0%)
49
(100.0%)
41
(100.0%)
32
(100.0%)
40
(100.0%)
32
(100.0%)

13

18

31

(41.90%)

(58.10%)

(100.0%)

13

27

40

(32.50%)

(67.50%)

(100.0%)

10

11

21

(47.60%)
13
(26.50%)
19
(46.30%)
14
(40.00%)
14
(31.80%)
14
(33.30%)
13
(44.80%)
13
(44.80%)
12
(42.90%)
257

(52.10%)
36
(73.50%)
22
(53.70%)
21
(60.00%)
30
(68.20%)
28
(66.70%)
25
(55.20%)
16
(55.20%)
16
(57.10%)
424

(37.70%)

(62.30%)

(100.0%)
49
(100.0%)
41
(100.0%)
35
(100.0%)
44
(100.0%)
42
(100.0%)
38
(100.0%)
29
(100.0%)
28
(100.0%)
681
(100.0%)
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จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ
ปฏิบตั กิ ารสอน กลุ่มอาจารย์นเิ ทศก์ และกลุ่มนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) โดยทัง้
3 กลุ่มส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและในส่วนของอาจารย์นเิ ทศก์ม ี 3 กลุม่ ประเภทคืออาจารย์นเิ ทศก์วชิ า
เฉพาะ อาจารย์นเิ ทศก์การศึกษา และอาจารย์นเิ ทศก์ประจําโรงเรียน ซึง่ มีจาํ นวนสัดส่วนเท่า ๆ กัน
เมือ่ ดูเฉพาะนิสติ และครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ฝึกปฏิบตั กิ ารสอนตามคณะทีส่ งั กัดทัง้ 6 คณะประกอบด้วยคณะ
มนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะพลศึกษา จะพบว่ามีสดั ส่วนพอๆ กันในส่วนของสาขาวิชาประกอบไปด้วย 18 สาขาวิชา พบว่า
จํานวนระหว่าง 21ถึง49 คน
ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี)
จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง พบข้อมูล ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี) ดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับ ความถี่ และร้อยละ ของภาวะผูน้ ําของนิสติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี)

x

S.D.

ระดับ

f

%

ภาวะผูน้ ําสร้างสรรค์ (Creative Leadership)

1.6171

.36579

ปานกลาง

34

4.2

ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ (Servant Leadership)

1.6828

.30001

ปานกลาง

211

26.0

ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership)

1.7499

.34471

ปานกลาง

568

69.9

ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง (Authentic Leadership)

1.6155

.35191

ปานกลาง

0

0

ประเภทของภาวะผูน้ ํา

จากตาราง 3 พบว่า นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) มีภาวะผูน้ ําทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง และเมือ่ นํามาปรับให้เป็ นลักษณะผูน้ ําตามเกณฑ์ทใ่ี ห้ ค่าเฉลีย่ ด้านใดสูงทีส่ ดุ ให้
ถือว่ามีภาวะผูน้ ําในด้านนัน้ พบว่าส่วนใหญ่นสิ ติ มีภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ และไม่มภี าวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
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จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ 2 กลุม่ ในส่วนของครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน
และอาจารย์นเิ ทศก์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5
ปี) โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั ลักษณะพฤติกรรมตามข้อสัมภาษณ์ทส่ี อดคล้องกับนิยามศัพท์ของภาวะผูน้ ําใน
แต่ละประเภทได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 ร้อยละของลักษณะพฤติกรรม และประเภทของภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพความเป็นจริง

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ
ปฏิบตั กิ ารสอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน) ของลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์
จํานวน
(คน)

รวม

ร้อยละ
จํานวน
ของลักษณะ (คน)
พฤติกรรม

ร้อยละ
ของลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์

1 รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง

23

88.46

20

76.92

43

82.69

2 มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง

19

73.07

20

76.92

39

75.00

3 มีการแสดงออกทางสายตาแน่ วแน่

16

61.53

19

73.07

35

67.30

4 ไม่ม ั ่นใจในตัวเอง

19

73.07

16

61.53

35

67.30

5 ขีอ้ าย

18

69.23

15

57.59

33

63.41

6 ชอบการยอมรับของสังคม

17

65.38

15

57.69

33

61.53

7 พูดจาฉะฉาน

18

69.23

13

50.00

31

59.60

8 มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง เด็ดเดีย่ ว

15

57.69

14

53.84

29

55.76

9 มีการเตรียมการสอนน้อย

15

57.69

14

53.84

29

55.76

10 ละเอียดถีถ่ ว้ น

14

53.84

14

53.84

28

53.84

11 ไม่มคี วามต่อเนื่องในการสอน

13

50.00

14

53.69

27

51.91

12 ไม่ตรงต่อเวลา

12

46.15

9

34.61

21

40.38

61
ตาราง 4 (ต่อ)

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ
ปฏิบตั กิ ารสอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน) ของลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์
จํานวน
(คน)

รวม

ร้อยละ
จํานวน
ของลักษณะ (คน)
พฤติกรรม

ร้อยละ
ของลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ

13 มีใจรักในงานบริการ

8

30.76

12

46.15

20

38.46

14 โน้มน้าวผูอ้ ่นื ได้

10

38.46

5

19.23

15

28.84

15 มีความถ่อมตน

8

30.76

12

46.15

20

38.46

16 ขีเ้ กรงใจ

8

30.76

11

42.30

20

38.46

17 ชอบอํานวยความสะดวก

8

30.76

8

30.76

19

36.53

18 คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง

9

34.61

9

34.61

18

34.61

19 มีความเป็นกันเอง

7

26.92

10

38.46

17

32.69

20 ชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

9

34.61

8

30.76

17

32.69

21 การสือ่ สารด้วยความอ่อนโยน

8

30.76

8

30.76

16

30.76

22 เห็นคุณค่าคนอื่น

8

30.76

8

30.76

16

30.76

23 มีความสุข มุ

10

38.46

6

23.07

16

30.76

24 มีอารมณ์ขนั

7

26.92

8

30.76

15

28.84

26 ให้เกียรติผอู้ น่ื

7

26.92

8

30.76

15

28.84

27 มีความอดทน อดกลัน้

7

26.92

8

30.76

15

28.84

28 รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง

7

26.92

7

26.92

14

26.92

29 ชอบการเรียนรูจ้ ากเทคโนโลยี

7

26.92

7

26.92

14

26.92

ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง

62
ตาราง 4 (ต่อ)

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ
ปฏิบตั กิ ารสอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน) ของลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์
จํานวน
(คน)

รวม

ร้อยละ
จํานวน
ของลักษณะ (คน)
พฤติกรรม

ร้อยละ
ของลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง

30 ชอบอุทศิ ตนเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ ่นื

7

26.92

7

26.92

14

26.92

31 มีความอุตสาหะ

6

23.09

7

26.92

13

25.00

32 มีความคิดนอกกรอบ

6

23.07

6

23.07

12

23.07

33 มีไหวพริบปฎิภาณ

6

23.07

6

23.07

12

23.07

34 มีความตัง้ ใจจริง

5

19.23

7

26.92

12

23.07

35 โน้มน้าวจูงใจเก่ง

5

19.23

7

26.92

12

23.07

36 มีศลิ ปะในการพูด

6

23.07

6

23.07

12

23.07

37 กระตือรือร้น

6

23.07

4

15.38

10

19.23

38 รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง

5

19.23

5

19.23

10

19.23

39 มีความร่าเริง

3

11.53

4

15.38

7

13.46

40 รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื

3

11.53

4

15.38

7

13.46

41 คํานึงถึงความต้องการของคนอืน่

3

11.53

4

15.38

7

13.46

42 เปิดใจกว้าง

3

11.53

2

7.69

5

9.16

จากตาราง 4 พบว่า ลักษณะพฤติกรรมทีม่ คี วามถีส่ ู งในลําดับแรกๆ ของนิสติ ครูหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพจริง ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ เป็ นพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ประเภทของภาวะผูน้ ําแบบจิตวิญญาณ

63
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ 2 กลุม่ ในส่วนของครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน
และอาจารย์นเิ ทศก์ เกีย่ วกับภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5ปี ) ตามความ
คาดหวังของผูร้ ว่ มผลิต โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั ลักษณะพฤติกรรมตามข้อสัมภาษณ์ทส่ี อดคล้องกับนิยาม
ศัพท์ของภาวะผูน้ ําในแต่ละประเภทได้ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 ร้อยละของลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี) ตามคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิตบัณฑิตนิส ติ ครู

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ าร
สอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์

รวม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้

1 มีการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง

19

73.07

23

76.92

42

80.76

2 ชอบการเปลีย่ นแปลง

20

76.92

20

76.92

40

76.92

3 ชอบเอาชนะปญั หา หรืออุปสรรค

18

69.23

19

73.07

37

71.15

4 สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึน้ ใหม่

17

65.38

18

69.23

35

67.30

5 ชอบการมีส่วนร่วมในการทํางาน

20

76.92

11

42.30

31

59.61

6 มีไหวพริบปฏิพาน

16

61.53

15

53.84

31

59.61

7 กล้าเสีย่ งในวิธกี ารใหม่ๆ

18

69.23

13

50.00

31

59.61

8 มีความมุ่ งมั ่น

17

53.84

14

53.84

31

59.61

9 มีชอบความท้าทาย

15

57.69

14

53.84

29

55.76

10 ขีอ้ าย

14

53.84

14

53.84

28

53.84

11 มีความถ่อมตน

13

50.00

15

57.67

28

53.84

12 มีใจรักในงานบริการ

12

46.15

14

53.69

26

50.00

64
ตาราง 5 (ต่อ)

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ าร
สอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์

รวม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
ผูร้ บั ใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
ผูร้ บั ใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
ผูร้ บั ใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
ผูร้ บั ใช้
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ

13 มีจติ ใจทีเ่ ป็นสาธารณะ

13

50.00

11

42.30

24

46.15

14 ชอบอุทศิ ตนเพือ่ รับใช้สงั คม

9

34.61

12

46.15

21

40.38

15 ให้อภัยต่อความผิดพลาดของผูอ้ ่นื

9

34.61

13

50.00

20

38.86

16 ให้ความสําคัญกับความต้องการของ
ผูอ้ น่ื
17 ให้ความเคารพผูอ้ น่ื

8

30.76

11

42.30

19

36.53

9

34.61

9

34.61

18

34.61

18 ชอบเป็นผูใ้ ห้

7

26.92

10

38.46

17

32.69

19 เป็นผูเ้ สียสละ

10

38.46

7

26.92

17

32.69

20 มีปฎิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อผูอ้ น่ื

10

38.46

6

23.07

16

30.76

21 มีความสุข มุ

8

30.76

8

30.76

16

30.76

22 คนมักยําเกรง

8

30.76

8

30.76

16

30.76

23 มีความตัง้ ใจแน่วแน่

9

34.61

7

26.92

15

28.84

24 เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสถาบัน

7

26.92

8

30.76

15

28.84

25 สามารถพูดให้ผอู้ น่ื เชือ่

9

34.61

5

19.23

14

26.92

26 รูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลง

7

26.92

8

30.76

14

26.92

27 มีความอดทนอดกลัน้

7

26.92

7

26.92

14

26.92

28 รูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลง

7

26.92

7

30.76

14

26.92

ภาวะผูน้ ําแบบ
สร้างสรรค์
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง

65
ตาราง 5 (ต่อ)

ประเภท
ประเด็นของ
ลักษณะพฤติกรรม

ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ าร
สอน
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

อาจารย์นเิ ทศก์

รวม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

จํานวน
(คน)

ร้อยละ
ของ
ลักษณะ
พฤติกรรม

ประเภทของ
ภาวะผูน้ ํา

ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําแบบ
รับใช้
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําแบบ
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง
ภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง

29 .มีความตัง้ ใจจริง

5

19.23

9

34.61

14

26.92

30 ชอบการมีเอกลักษณ์ของตนเอง

7

26.92

7

26.92

14

26.92

31 ไม่ชอบการปิดบัง ซ้อนเร้น

6

23.07

8

30.76

14

26.92

32 มีแนวทางของตนเอง

6

23.07

7

26.92

13

25.00

33 ชอบการยอมรับของสังคม

4

15.38

9

34.61

13

25.00

34 มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง

8

30.76

4

15.38

12

23.07

35 พูดจาฉะฉาน

4

15.38

7

26.92

11

21.15

36 สามารถขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องตนเองได้

5

19.23

6

23.07

11

21.15

37 พัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจ้ าก
ผูอ้ น่ื
38 มีการจัดสรรงานได้อย่างลงตัว

5

19.23

5

19.23

10

19.23

3

11.53

7

26.92

10

19.23

39 ชอบการเรียนรูจ้ ากเทคโนโลยี

4

15.38

6

19.23

10

19.23

40 พัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจ้ าก
ผูอ้ น่ื
41 รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง

5

19.23

5

15.38

10

19.23

5

19.23

4

88.46

9

17.30

42 สามารถนําศักยภาพของตนเองมา
ใช้

3

11.53

3

11.53

6

11.53
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จากตาราง 5 พบว่าลักษณะพฤติกรรมของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
ตามความคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิตนิสติ (กศ.บ 5 ปี) ทีม่ คี วามถีส่ งู ในระดับต้นๆ จะกระจายกันไป ทัง้
ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ ําแบบ รับ
ใช้
สรุปได้วา่ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ 2 กลุม่ ในส่วนของครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน
และอาจารย์นเิ ทศก์ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําของนิสติ ตาม ความเป็นจริง ว่ามีภาวะผูน้ ําทาง
จิตวิญญาณ แต่ในความคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) อยาก
ให้มภี าวะผูน้ ําแบบหลากหลาย
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5 ปี)
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะของภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความเป็น จริง และความคาดหวังของ ผูร้ ว่ มผลิต บัณฑิตนิส ติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่นสิ ติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปีท่ี 5 จํานวน 403 คนครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ
ปฏิ บตั กิ ารสอน จํานวน 278 คน และ อาจารย์นเิ ทศก์จาํ นวน 132 คน เครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ เป็น
แบบสอบถามลักษณะภาวะผูน้ ําทัง้ 4 ด้าน ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มันของภาวะผู
่
น้ ํา แบบสร้างสรรค์ .944,
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ .971, ภาวะผูน้ ํา ทางจิตวิญญาณ .943, และภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง .969
ตามลําดับ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ สามารถเก็บข้อมูลได้กลับมา
จํานวน 813 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 88.49 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา ค่ าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ส่วนที่ 2 ใช้แบบสัมภาษณ์ลกั ษณะของผูน้ ํา ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการติดต่อขอสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ และขอเข้าพบด้วยตนเอง จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 2 กลุ่ม คือ ครูพ่ี
เลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน จํานวน 26 คน จากจํานวน 50 คน และอาจารย์นเิ ทศก์ จํานวน 26 คน
จากจํานวน 50 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ําตาม ความเป็ น จริง และภาวะผูน้ ํา
ตามความคาดหวังของ ผูร้ ว่ มผลิต บัณฑิตนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็นประเด็นทีเ่ ป็นพฤติกรรมทางภาวะผูน้ ํา
แล้วนํามาลงเป็ นตาร างความถี่ โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย และนําไปสรุปประเด็นของลักษณะ
ของภาวะผูน้ ํากับนิยามศัพท์ของแต่ละประเภทของผูน้ ํา

สรุปผล
ผลการวิจยั พบว่า
1. นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ลักษณะผูน้ ําของแต่ละประเภทอยูใ่ นระดับปานกลาง

68
2. นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะของภาวะผูน้ ําแบบจิตวิญญาณ
3. ครูพเ่ี ลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ คาดหวังให้นสิ ติ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาวะผูน้ ําแบบผสมผสาน

อภิ ปรายผล

ผลจากการศึกษาผูว้ ิ จยั มีประเด็นในการอภิ ปราย ดังนี้
1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลกั ษณะผูน้ ําของทุกประเภท อยูใ่ นระดับปานกลาง กับ
สอดคล้อง ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปีพุทธศักราช 2554 ตามตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ2 ด้านคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของบัณฑิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย าลัยศรีนครรินท
รวิโรฒ ทีร่ ะบุวา่ นิสติ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะ
ศึกษาศาสตร์ . 2555: 18-20) และสอดคล้องกับผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ตามตัวบ่งชีข้ อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาราง ป.2 ข ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ซึง่
องค์ประกอบทางด้านคุณภาพด้านที่ 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และดําเนินการนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับพอใช้ (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555, 2555: 22)
นอกจากนี้ข้ อค้นพบยัง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพลักษณ์ หนักแน่ น (2554: บทคัดย่อ ) ที่ได้
ศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ ําของนิสติ นักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญา
บัณฑิต ระหว่างพ.ศ.2555 – 2564 ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ ําของนิสติ นักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิตในปจั จุบนั ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคม ด้านการนําและ
การจัดการ ด้านปฏิภาณไหวพริบ ด้านทักษะในการทํางาน ด้านการสือ่ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสติปญั ญา และด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง สะท้อนให้ เห็น
ว่าการผลิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่
สามารถส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีภาวะผูน้ ําเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งได้
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ลักษณะพฤติกรรมของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี ) ทีเ่ ป็ น จริง ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฎิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์
พบว่าต่างมีความเห็นว่าเป็ นพฤติกรรม ส่วนใหญ่ ที่สอดคล้องกับประเภทของภาวะผูน้ ําทาง จิต
วิญญาณ ซึง่ สอดคล้องกั นทัง้ ขัอมูลทีเ่ ก็บจากแบบสอบถาม และจากผลการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกมลวรรณ ทิพยเนตร. (2555) พบว่ามีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณใน
ระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนานิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความรูว้ ชิ าชีพครู ของคุรสุ ภา ข้อที่
1 ความเป็ นครู (คุรสุ ภา. ออนไลน์) มีความสอดคล้องกัน
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จึงสรุปได้ว่า จากการ สํารวจโดยวิธ ี สัมภาษณ์ ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความเป็น จริงพบว่า ลักษณะกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญคือ ครูพเ่ี ลีย้ ง นิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ ต่างก็ มองเห็นว่าเป็น ลักษณะ
พฤติกรรมของภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ ซึง่ สอดคล้องกับ การสํารวจลักษณะของภาวะผูน้ ํา ของนิสติ
ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะฉะนัน้ แสดงว่า
ลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําของนิสติ เป็น ภาวะผูน้ ํา ทางจิตวิญญาณ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ความรูว้ ชิ าชีพครู เช่นเดียวกัน หากแต่ จากการสัมภาษณ์ ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคาดหวังพบว่า ลักษณะทัง้ ครูพ่ี
เลีย้ งนิส ติ ปฏิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ ต่างก็มองเห็นว่าเป็นองค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา แบบ
สร้างสรรค์ และภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง ซึง่ ไม่ สอดคล้องกับ การสํารวจลักษณะของภาวะผูน้ ําตาม
สภาพจริง ของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีเ่ ป็น
ภาวะผูน้ ําทาง จิตวิญญาณ แต่ เป็ นประเภทของภาวะผูน้ ําทีม่ คี วาม สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2553) ทีต่ อ้ งการให้นสิ ติ มีภาวะ
ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ และภาวะผูน้ ําตามสภาพจริง เช่นเดียวกัน ทัง้ นี้เป็นผลมาจากคณะศึกษาศา สตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร ฒ ได้พฒ
ั นา หลักสูตรทีท่ นั สมัยและนํามาปรับใช้กบั นิสติ อยูแ่ ล้ว
คณาจารย์กม็ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับทิศทางความต้องการ
ของการศึกษาชาติและกระแสของโลกในปจั จุบนั ที่ เทคโนโลยีมคี วามเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่
หากสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตนิ สิตครูให้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ของหลักสูตร ภาวะของ
โลกและการปฏิ บัตทิ างวิชาการก็จะยิง่ ก่อให้เกิดการพัฒนาทีต่ ่อเนื่อง มากขึน้ ดังข้อเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพ
ครัง้ ที่ 2 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศึกษาศาสตร์. 2555: 18-20)
3. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ลักษณะภาวะผูน้ ําตามความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการ
แบบหลากหลาย ไม่เด่นชัดไปแบบใดเป็ นพิเศษ ซึง่ สอดคล้องกับผลสํารวจ ในข้อ 1 ทีพ่ บว่านิสติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลกั ษณะผูน้ ําทุกด้านใน
ระดับปานกลาง แสดงว่าผลผลิตของหลักสูตรในปจั จุบนั สอดคล้องกับความคาดหวังของผูใ้ ช้แล้ว แต่
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาตามความต้องการขอ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีต่ อ้ งกา รผลิตผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ถือได้วา่ ไม่ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2553) และงานวิจยั นี้พบลักษณะพฤติกรรม บางลักษณะทีค่ รูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิ บัตกิ ารสอน
และอาจารย์นเิ ทศก์ต่างก็มคี วามคิดเห็นว่านิสติ ควรปรับปรุงมากอีกในหลายพฤติกรรมยกตัวอย่าง
เช่น มีความร่าเริง รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เปิดใจกว้าง คํานึงถึงความต้องการของคนอื่น และ
กระตือรือร้น ด้วยเหตุน้ีจงึ ทําให้สะท้อนเห็นได้วา่ การพัฒนาภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลัก สูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรานัน้ ควร
เสริมจุดเด่นโดยเฉพาะพฤติกรรมทีบ่ ง่ บอกภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์
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ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาโดยเฉพาะการทีน่ สิ ติ รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง ซึง่ ผลการ วิจยั ผูว้ จิ ยั
พบว่าเป็ นลักษณะพฤติ กรรมตามความจริงของนิสติ ทีป่ รากฎ ในระดับสูงทีส่ ุด รองลงมาคือนิสติ มี
ความแน่ วแน่ เด็ดเดีย่ ว นอกจากนี้ควรเสริมลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ ําด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ซึง่ ถือเป็นวัตถุประสงค์ขอ้ หนึ่งในการผลิตนิส ิ ตครู ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2553) โดยจัด
โครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีช่ ว่ ยพัฒนานิสติ ให้มบี คุ ลิกภาพทีส่ ะท้อนความร่าเริง
การเปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้แลกเปลีย่ นความคิดตามระบอบประชาธิปไตยเพื่ อให้สามารถรับฟงั ความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื เปิดใจกว้าง คํานึงถึงความต้องการของคนอื่น และความกระตือรือร้นในการทํางาน
ควบคูไ่ ปกับการเสริมความรูใ้ นด้านการสอน และเนื้อหาวิชา ซึง่ เป็นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จา
กการ
สัมภาษณ์ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ปฏิบตั กิ ารสอน และอาจารย์นเิ ทศก์ต่างก็ม ี ความคิดเห็นว่านิสติ ควรปรับปรุง
มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุนนั ทา คะเนนอกและชีพสุมน รังสยาธร (2551: วารสารคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ํา ที่สง่ ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
อบรมเลีย้ งดูจากครอบครัว ความภาคภูมใิ จในตนเอง และภาวะผูน้ ํา ของนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร พบว่านิสติ นักศึกษามีภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก ภาวะ
ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์หรือภาวะผูน้ ําแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ ล้วนจากการอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับภาวะผูน้ ําของนิสติ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการ วิจยั ภาวะผูน้ ําขอ งนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ .บ.5ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5
ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมือ่ แยกประเภทพ บว่า ส่วนใหญ่ม ี
ลักษณะของผูน้ ําทาง จิตวิญญาณ สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนานิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5ปี ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิโรฒ ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครู ของคุรสุ ภา ข้อที่ 1 ความเป็นครู (คุรสุ ภา. ออนไลน์ ) โดยพฤติกรรมทีม่ ี ระดับสูงนันคื
่ อ รู้
ข้อบกพร่องของตนเอง หากแต่ คณะศึกษาศาสตร์ ควรพัฒนากระบวนการผลิตนิสติ เพือ่ ให้นสิ ติ มี
ระดับภาวะผูน้ ําทางจิตวิญญาณให้สงู ขึน้ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านทีน่ สิ ติ มีระดับน้อย ดังนี้
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรทีม่ รี ายวิชาเกีย่ วกับศิลปะการพูดเพิม่ เติมให้มากขึน้ รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาในด้านการพูด โดยเฉพาะการพูดโน้มน้าวใจ
1.1.2 ปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรูข้ องคณะให้ทนั สมัย พร้อมใช้งาน
เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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1.1.3 จัดกิจกรรมเสริม รายวิชา ทีเ่ ปิดโอกาสให้นิสติ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น
การสัมมนาวิชาการ หรือการอภิปรายในหัวข้อการศึกษาเป็นต้น เพื่
อปลูกฝงั กระบวนการ
ประชาธิปไตย และการเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในทุกชัน้ ปี
1.2 ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ตามสภาพจริงนัน้
พบลักษณะของประเภทภาวะผูน้ ําเป็ นทาง จิตวิญญาณ แต่ในขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญกลับพบว่า ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ตามความ
คาดหวังเป็ นลักษณะของภาวะผูน้ ําทีผ่ สมผสานกันทุกแบบ สะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายการผลิตนิสติ
เป็นไปตามความคาดหวังของผูร้ ว่ มผลิตทุกฝา่ ย ดัง วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ทีต่ อ้ งการให้นสิ ติ มีภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ และมีภาวะ
ผูน้ ําตามสภาพจริง ด้วยเหตุน้ีคณะศึกษาศาสตร์จงึ ควรพัฒนาภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ และความมี
ภาวะผูน้ ําตามสภาพจริงให้แก่นสิ ติ ดังนี้
1.2.1 ส่งเสริมทั กษะการสอน ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นเนื้อหาและวิธกี ารสอน โดยการพัฒนาหลักสูตร เปิดรายวิชา หรือจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารในการสอนอยูเ่ สมอ
1.2.2 จัดอบรม หรือกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงพัฒนาอารมณ์ ขัน ร่าเริง
แจ่มใสให้แก่นิสติ
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ นําไปใช้ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
2.1 ควรศึกษา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัย อื่นๆ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผูน้ ํา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
2.2 ควรมีการศึกษา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
ตามสภาพจริง ของนิสติ ให้มคี วามละเอียดและเข้าถึงองค์ประกอบของแต่ละลักษณะของพฤติกรรม
ภาวะผูน้ ําทีน่ สิ ติ เป็ น เพือ่ ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของภาวะผูน้ ําในปจั จุบนั และสามารถ
นําไปปรับใช้ได้อย่างเป็ นรูปธรรมและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
2.3 ควรมีการศึกษา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี )
ตามความคาดหวังของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการผลิตบัณฑิตนิสติ หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.
5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนคริณทรวิโรฒ ให้มคี วามละเอียดและเข้าถึงองค์ประกอบของแต่ละลักษณะ
ของพฤติกรรมภาวะผูน้ ําทีน่ สิ ติ ควรเป็ น เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงของภาวะผูน้ ําใน
ปจั จุบนั และสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
2.4 ควรศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) เช่นปจั จัยด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารและปจั จัยด้านการฝึก อบรม และปจั จัย
ด้านการพัฒนาหรือด้านอื่นๆ เป็ นต้น
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2.5 ศึกษารูปแบบ การพัฒนาของ ภาวะผูน้ ํา ของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี ) ให้ได้รปู แบบทีช่ ดั เจนทีจ่ ะนํามาเป็ นกรอบในปรับใช้ ในการพัฒนาภาวะผูน้ ําของนิสติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5ปี) ได้จริง
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ลักษณะภาวะผูน้ ํา

ด้วยดิฉนั นางสาวรภัสศา พิมพา นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังทําปริญญา
นิพนธ์เรือ่ ง “ ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ” จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามเพือ่ ศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของภาวะผูน้ ํา
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปนําเสนอในภาพรวม จึงขอรับรองว่าคําตอบและข้อมูลส่วนตัว ของท่าน
จะถูกเก็บเป็ นความลับ ซึง่ จะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อหน่วยงานหรือตัวท่านแต่ประการใด
ผูว้ จิ ยั ขอความกรุณาให้ท่านตอบตามความเป็นจริงและโปรด ส่งแบบสอบถามกลับ ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2557 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวรภัสศา พิมพา โทร. 0-86-3468885
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้

รภัสศา พิมพา
นิส ติ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามงานวิจยั เรือ่ ง
ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่ รงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

2. สถานภาพและข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
 1. ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ฝึกปฎิบตั กิ ารสอน

 2. อาจารย์นิเทศก์

 3. นิสติ

1.1 สังกัดโรงเรียน

 อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ

3.1 สังกัดคณะ

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

 อาจารย์นิเทศการศึกษา

 ศึกษาศาสตร์

1.2 วิชาทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

 อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน

 สังคมศาสตร์

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

2.1 สังกัดคณะ

 มนุษยศาสตร์

 ศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์

…………………………………….

 ศึกษาศาสตร์

 พละศึกษา

1.3 ระดับชัน้ ทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

 มนุษยศาสตร์

3.2 สาขาวิชาทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

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

 สังคมศาสตร์

…………………………………….

1.4 จํานวนคาบทีด่ ูแลนิสติ ฝึกปฎิบตั กิ ารสอน

 ศิลปกรรมศาสตร์

3.3 โรงเรียนทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

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

 วิทยาศาสตร์

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

1.5 จํานวนนักเรียนทีด่ แู ลนิสติ ฯ

 พละศึกษา

3.4 วิชาทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

 1คน  2คน  3คน

2.2 โรงเรียนทีท่ าํ การนิเทศก์ฝึกประสบการณ์สอน

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

 4คน  5คน  6คน

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

3.5 ระดับชัน้ ทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

 อืน่ ๆ จํานวน..................คน

2.3 สาขาวิชาทีน่ ิเทศก์ฯ

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

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

3.6 จํานวนคาบทีฝ่ ึกปฎิบตั กิ ารสอน

2.4 จํานวนคาบทีท่ าํ การนิเทศก์ฯ

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

........................................................
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ตอนที่ 2 พฤติ กรรมของภาวะผูน้ ํา
คําชี้แจง
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่า นิส ติ ได้ปฎิบตั มิ ากน้อยเพียงใด โดยทําเครือ่ งหมาย
 ลงในช่อง  ตามทีท่ า่ นเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
1. ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบ่งเป็ น 4 ด้าน
2. ในความคิดเห็นของท่าน ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับใดโปรดขีดเครือ่ งหมาย / ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็น
ของท่าน
3. ระดับภาวะผูน้ ําทางวิชาการแบ่งออกเป็น 4 ระดับปฎิบตั ดิ งั นี้
ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปฎิบตั เิ ป็ นประจําสมํ่าเสมอ
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปฎิบตั บิ อ่ ยครัง้
ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปฎิบตั เิ ป็ นบางครัง้
ระดับ 0 หมายถึง ภาวะผูน้ ําของนิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ปฎิบตั เิ ลย
ข้อ

ระดับปฎิ บตั ิ

พฤติ กรรมผูน้ ํา
3

1

ชอบกล้านําเสนอความคิดใหม่ๆ

2

มีอารมณ์ขนั

3

มีความเป็ นตัวของตัวเอง

4

มีความยืดหยุ่น

5

เปิ ดใจกว้าง

6

ยอมรับกับสิง่ ใหม่ๆ

7

มีการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง

2

1

0
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8

ชอบการเปลีย่ นแปลง

9

ชอบเอาชนะปญั หา หรืออุปสรรค

10 สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึน้ ใหม่
11 กระตือรือร้น
12 แสวงหาประสบการณ์ใหม่
13 แสวงหาความรูใ้ หม่
14 รักอิสระ
15 กล้าเสีย่ งในวิธกี ารใหม่ๆ
16 มีความมุ่งมัน่
17 ชอบการมีสว่ นร่วมในการทํางาน
18 ขีเ้ บือ่
19 ชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
20 เป็ นกันเองกับเพือ่ นร่วมงาน
21 คล่องแคล่ว กระชับกระเฉง
22 มีไหวพริบปฎิพาน
23 ชอบความท้าทาย
24 ชอบการพูดต่อสาธารณชน
25 ให้เกียรติผอู้ น่ื
26 ชอบให้ผอู้ ่นื ชมเชย
27 ให้ความสําคัญกับความต้องการของผูอ้ น่ื
28 ให้ความเคารพผูอ้ น่ื
29 ชอบเป็ นผูใ้ ห้
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30 เห็นค่าของบุคคลอื่น
31 ชอบอํานวยความสะดวก
32 มีความสุภาพ
33 มีความถ่อมตน
34 เป็ นผูเ้ สียสละ
35 มีปฎิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อผูอ้ น่ื
36 เห็นคุณค่าความสามารถของผูอ้ ่นื
37 ชอบอุทศิ ตนเพือ่ รับใช้สงั คม
38 รักษาคําพูดของตนเอง
39 รูจ้ กั การประนีประนอม
40 มีใจรักในงานบริการ
41 มีจติ ใจทีเ่ ป็ นสาธารณะ
42 ให้อภัยต่อความผิดพลาดของผูอ้ น่ื
43 มีความสุขมุ
44 คนมักยําเกรง
45 คนมักเชือ่ ถือ
46 มีความซือ่ สัตย์
47 ให้ความสําคัญกับชื่อเสียงของสถาบัน
48 มีความตัง้ ใจแน่วแน่
49 เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสถาบัน
50 สามารถพูดให้ผอู้ น่ื เชือ่
51 มีความอดทนอดกลัน้
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52 รูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลง
54 เป็ นคนใจเย็น
55 ทําตามทีพ่ ดู
56 ละเอียดถีถ่ ว้ น
57 มีความตัง้ ใจจริง
58 ไม่ชอบการปิ ดบัง ซ้อนเร้น
59 ชอบการมีเอกลักษณ์ของตนเอง
60 มีแนวทางของตนเอง
61 ชอบการยอมรับของสังคม
62 มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง
63 พูดจาฉะฉาน
64 มีความสุขมุ ทางอารมณ์
65 เห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื
66 เป็ นแบบอย่างทีด่ งี าม
67 รับรูต้ นเองอย่างถูกต้อง
68 มีความชัดเจนในเป้าหมาย
69 ยึดถือหลักของความถูกต้อง
70 มีกรอบมีแผนในการปฎิบตั กิ าร
71 สามารถขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องตนเองได้
72 รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
73 มีการจัดสรรงานได้อย่างลงตัว
74 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
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75 กล้าเผชิญกับความยากลําบาก
76 มีความอุตสาหะ
77 ร่าเริง
78 ชอบการเรียนรูจ้ ากเทคโนโลยี
79 ชอบปรับตัว
80 ชอบการเรียนรูจ้ ากผูอ้ น่ื
81 พัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจ้ ากผูอ้ น่ื
82 รูข้ อ้ บกพร่องของตนเอง
83 สามารถนําศักยภาพของตนเองมาใช้
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ภาคผนวก ข
ค่าความสอดคล้องรายข้อ
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ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

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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ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ต่อ
ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

IOC

ข้อที่

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 ทุกข้อผ่านเกณฑ์ (ตัง้ แต่ 0.60ขึน้ ไป) ยกเว้นข้อ 18 ไม่ผ่านเกณฑ์ผวู้ จิ ยั จึงทําการตัด
ออกทิง้
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ตารางค่า Asymp.Sig.

จําแนกตาม

ภาวะผูน้ ํา
สร้างสรรค์

ภาวะผูน้ ํา
แบบผูร้ บั ใช้

ภาวะผูน้ ํา
ทางจิ ตวิ ญญาณ

χ

2

Asymp.Sig.

1. สถานภาพ
1.1 ครูพเ่ี ลีย้ งนิสติ ฝึ กปฎิบตั กิ ารสอน

1.2 อาจารย์นเิ ทศก์

1.0

150.0

127.0

(0.4%)

(54.0%)

(45.7%)

33.0

0.0

99.0

(25.0%)

(0.0%)

(76.0%)

0.0

61.0

342.0

(0.0%)

(15.1%)

(84.9%)

34.0

211.0

568.0

(4.2%)

(26.0%)

(69.9%)

17.0

0.0

27.0

(38.6%)

0.0

(61.4%)

12.0

0.0

32.0

(27.3%)

0.0

(72.7%)

4.0

0.0

40.0

(9.1%)

0.0

(90.9%)

33.0

0.0

99.0

(25.0%)

0.0

(75.0%)

.000

.000

1.3 นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ปี)

รวม

336.527

.000

2. ประเภทของอาจารย์นเิ ทศก์
2.1 อาจารย์นเิ ทศก์วชิ าเฉพาะ

2.2 อาจารย์นเิ ทศก์การศึกษา

2.3 อาจารย์นเิ ทศก์ประจําโรงเรียน

รวม

10.424

.005
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จําแนกตาม

ภาวะผูน้ ํา
สร้างสรรค์

ภาวะผูน้ ํา
แบบผูร้ บั ใช้

ภาวะผูน้ ํา
ทางจิ ตวิ ญญาณ

χ

2

Asymp.Sig.

3. คณะ
3.1 คณะมนุ ษยศาสตร์

3.2 คณะสังคมศาสตร์

3.3 คณะศึกษาศาสตร์

3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

3.5 คณะวิทยาศาสตร์

3.6 คณะพลศึกษา

รวม

0.0

40.0

75.0

(.0%)

(38.8%)

(65.2%)

0.0

35.0

81.0

(.0%)

(30.2%)

(69.8%)

0.0

36.0

80.0

(.0%)

(31.0%)

(69.0%)

0.0

37.0

79.0

(.0%)

(31.9%)

(68.1%)

0.0

32.0

84.0

(.0%)

(27.6%)

(72.4%)

1.0

31.0

70.0

(.1%)

(30.4%)

(68.6%)

1.0

211.0

469.0

(.1%)

(31.0%)

(68.9%)

0.0

17.0

31.0

(.0%)

(35.4%)

(64.4%)

0.0

16.0

25.0

(.0%)

(39.0%)

(61.0%)

0.0

17.0

32.0

(.0%)

(34.7%)

(65.3%)

4. สาขาวิชา
4.1 สาขาภาษาไทย

4.2 สาขาภาษาอังกฤษ

4.3 สาขาสังคมศึกษา

7.172

.709
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จําแนกตาม

4.4 สาขาการประถมศึกษา

ภาวะผูน้ ํา
สร้างสรรค์

ภาวะผูน้ ํา
แบบผูร้ บั ใช้

ภาวะผูน้ ํา
ทางจิ ตวิ ญญาณ

0.0

10.0

31.0

(.0%)

(24.4%)

(75.6%)

0.0

10.0

22.0

(.0%)

(31.3%)

(68.8%)

0.0

11.0

29.0

(.0%)

(27.5%)

(72.5%)

0.0

10.0

22.0

(.0%)

(31.3%)

(68.8%)

4.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา -

0.0

12.0

19.0

ดนตรีศกึ ษา – ดนตรีไทย
4.9 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา ดนตรีศกึ ษา – ดนตรีสากล
4.10 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา ดนตรีศกึ ษา – ศิลปะการแสดง
4.11 สาขาคณิตศาสตร์

(.0%)

(38.7%)

(61.3%)

0.0

9.0

31.0

(.0%)

(22.5%)

(77.5%)

0.0

6.0

15.0

4.5 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

4.6 สาขาเทคโนโลยีสอ่ื สารการศึกษา
4.7 ศิลปกรรมศาสตร์ศกึ ษา - ทัศนศิลป์

4.12 สาขาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
4.13 สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี
4.14 สาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิ สกิ ส์
4.15 สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่

4.16 สาขาพละศึกษา
4.17 สาขาสุขศึกษา
4.18 สาขาพละศึกษา - สุขศึกษา

รวม

(.0%)

(28.6%)

(71.4%)

1.0

12.0

36.0

(2.0%)

(24.5%)

(73.5%)

0.0

19.0

22.0

(.0%)

(46.3%)

(53.7%)

0.0

5.0

30.0

(.0%)

(14.3%)

(85.7%)

0.0

14.0

30.0

(.0%)

(31.8%)

(68.2%)

0.0

18.0

24.0

(.0%)

(42.9%)

(57.1%)

0.0

13.0

25.0

(.0%)

(34.2%)

(65.8%)

0.0

4.0

25.0

(.0%)

(13.8%)

(86.2%)

0.0

8.0

20.0

(.0%)

(28.6%)

(71.4%)

1.0

211.0

469.0

(.1%)

(31.0%)

(68.9%)

χ

2

35.184

Asymp.Sig.

.412
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สร้างสรรค์

ภาวะผูน้ ํา
แบบผูร้ บั ใช้

ภาวะผูน้ ํา
ทางจิ ตวิ ญญาณ

χ

2

Asymp.Sig.

5. เพศ
5.1 เพศหญิง
5.2 เพศชาย

รวม

10

87.0

205.0

(3.3%)

(28.8%)

(67.9%)

24

124.0

363.0

(4.7%)

(24.3%)

(71.0%)

34

211.0

568.0

(4.2%)

(26.0%)

(69.9%)

2.651

.266

100

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

1.อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม

หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจยั
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.อาจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสนั ต์

อาจารย์ประจําคณะคุรศุ าสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

3.อาจารย์ ดร.ราชันต์ บุญ ธิมา

อาจารย์ประจําสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธรี ์ ทรง บัณฑิตย์

อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0

0
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ประวัติย่อผู้วิจยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ่ ชื่อสกุล

นางสาวรภัสศา พิมพา

วันเดือนปีเกิด

15 มิถุนายน พ.ศ. 2526

สถานทีเ่ กิด

จังหวัดพิษณุโลก

สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

125 หมู่ 5 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2545

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

พ.ศ. 2549

บธ.บ. (การจัดการ)
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2549

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
จากมหาวิทยาลัยรามตําแหง

พ.ศ. 2557

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

