บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย วข้ อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องและได้นาํ เสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี
2.1 สภาพการบริ หารงานของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
2.2 ความหมายของผูน้ าํ
2.3 ความหมายของภาวะผูน้ าํ
2.4 วิวฒั นาการความเป็ นมาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าํ
2.5 ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
2.5.1 ความหมายของภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
2.5.2 ความเป็ นมาของทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
2.5.3 ทฤษฏีทีเกียวข้องกับทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
2.6 องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
2.7 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.7.1 งานวิจยั ในประเทศ
2.7.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

2.1 สภาพการบริหารงานของสํ านักงานการศึกษาเอกชน
2.1.1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในระบบ สังกัดสํา นัก งานการศึก ษา
เอกชนจังหวัดสตูลโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีจาํ นวนทังหมด 16 โรงเรี ยน (ดูรายชือในภาคผนวก ง)
2.1.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ประวัติความเป็ นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นสถาบันการศึกษาประเภทหนึงตาม
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15

11

12

(2) โดยมีววิ ฒั นาการถือกําเนิดในสองรู ปแบบ รู ปแบบแรกคือ โรงเรี ยนราษฎร์ ทีสอนศาสนาอิสลาม
รู ปแบบทีสองคือจากปอเนาะทีแปรสภาพเป็ นโรงเรี ยนเอกชนทีสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามรู ป แบบแรกโดยถื อ กํา เนิ ด มาจาก
โรงเรี ยนเอกชนทีสอนศาสนาอิสลามซึ งก่อตังโดยหะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร์ โรงเรี ยนนี มีชือว่า
มัดรอสะฮ.อัลมุอาริ ฟวาเฏาะนียะฮ.ฟะฏอนี ซึงถือเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ ทีสอนศาสนาอิสลามโรงแรก
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2551 : 198 -199)
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรู ปแบบทีสองกําเนิ ดมาจากปอเนาะซึ ง
ได้แปรสภาพเป็ นโรงเรี ย นราษฎร์ ทีสอนศาสนาอิส ลามและเปลี ยนมาเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โดยรัฐได้กาํ หนดนโยบายเป็ นระยะๆ ดังนี
ปี พ.ศ. 2504 รั ฐได้พ ยายามเข้า มาควบคุ ม ปอเนาะโดยการออกระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุ งส่ งเสริ มปอเนาะในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504 ประกาศใช้เมือ
วันที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยให้ปอเนาะต่างๆมายืนเรื องขอจดทะเบียน ผลจาการใช้ระเบียบนี
ปรากฏว่า ตังแต่ปีพ.ศ. 2504 ถึ ง พ.ศ. 2507 มีปอเนาะที จดทะเบี ยนกับทางราชการจํานวน 171 ราย
ซึ งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม และช่วยเหลือในการปรับปรุ งอาคารสถานทีหลักสู ตรการ
สอนทังวิชาศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพ ตลอดจนการวัดผลให้เป็ นไปตามหลักสู ตรตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุ ง ส่ งเสริ มปอเนาะ ในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504
ในปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลได้อนุมตั ิให้กระทรวงศึกษาธิ การ ส่ งเสริ มปอเนาะทีจด
ทะเบียนแล้วได้แปรสภาพเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
ราษฎร์ พ.ศ. 2497 มีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน จัดให้มีอาคารเรี ยนเอกเทศ สอนวิชาศาสนา
ควบคูก่ บั วิชาสามัญ เท่านันจึงจะได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากรัฐ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2525 ให้โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ทีจดั ตังตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนราษฎร์ เป็ น
โรงเรี ยนเอกชนตามพระราชบัญญัตินี โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามจึงเป็ น “โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม” (อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต, 2551 : 198-200 และคีรีบูน สุ วรรณคีรี และคณะ,
2532 : 10-12)
หลังจากนัน การจัดการสอนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ได้รับ
การปรับเปลียนมาเป็ นช่วงๆ จนกระทัง ปัจจุบนั ทังในด้านการบริ หารจัดการ หลักสู ตรและการสอน
อาคารสถานที ตลอดจนการสนับสนุ นทางด้านการเงินจากรัฐบาล จนกระทัง เป็ นโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามที ส อดคล้อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ เช่ น เดี ย วกับ โรงเรี ย นอื น ๆ
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โดยทัว ไปภายหลังการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิม เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามซึ งอยู่ในสัง กัดสํานัก งานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มเอกชนนัน มีโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาสอนอิสลามทังในระบบและโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามนอกระบบซึ งในสี จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 217 โรงเรี ยน ดังรายละเอียดใน
ตารางที 1
ตารางที 1 จํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบและนอกระบบใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
จังหวัด
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม
รวมทั/งหมด

จํานวนโรงเรียนในระบบ
16
74
43
48
165

จํานวนโรงเรียนนอกระบบ
2
29
3
3
35
217

ทีมา : สํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2553 (ปี พ.ศ. 2555)
2.1.3 ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภายหลังจากการเปลียนแปลงจากปอเนาะเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนา
อิสลามและมาเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จนถึงปั จจุบนั โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ถือว่าเป็ นโรงเรี ยนประเภทหนึงตาม พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ทีได้บญั ญัติ
โรงเรี ยนเอกชนออกเป็ นโรงเรี ยนเอกชนในระบบ และโรงเรี ย นเอกชนนอกระบบ ซึ งโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัด อยู่ใ นประเภทโรงเรี ย นเอกชนทังในระบบและนอกระบบ และ
สามารถจําแนกโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ 3 ประเภท คือ
1) โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิ ช าสามั ญ ในระบบ
เป็ นโรงเรี ย นที จดั การศึ กษาตามหลักสู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อหลักสู ตรที ได้รั บอนุ ม ัติ
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จากกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ งเปิ ดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่กบั วิชาสามัญหรื อวิชาชีพในระบบ
โรงเรี ยน
2) โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบ เป็ นโรงเรี ยนทีสอนวิชา
ศาสนาอิสลามอย่างเดียว
3) โรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ล เป็ นโรงเรี ย นที จ ัด การศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที มี
ลัก ษณะพิเศษหรื อผิดปกติ ทางร่ างกาย สติ ปัญญา หรื อจิ ตใจ ทีจดั การเรี ย นการสอนในลักษณะ
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ หรื อจัดการศึกษาแก่บุคคลทียากไร้ หรื อเสี ยเปรี ยบทางการศึกษาทีจดั การ
เรี ยนการสอนในลักษณะโรงเรี ยนการกุศลหรื อโรงเรี ยนการศึกษาสงเคราะห์
2.1.4 โครงสร้ างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามเป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที อ ยู่ภ ายใต้
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ซึ งเป็ นต้นสังกัดของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุ มภารกิ จงานทัง 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานบริ หารทัว ไป กล่าวคือ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายทีเกียวข้อง งานงบประมาณ
งานบุ คคล และงานบริ ห ารทัว ไป ส่ ว นงานด้า นวิช าการซึ งเป็ นภารกิ จ หลัก ของสถานศึ ก ษามี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) ทีเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายหลักด้านวิชาการ ทังนี
เนืองจาก มีความเกียวข้องโดยตรงกับโครงสร้างการบริ หารงานของกระทรวงศึกษาธิ การทีมีกฎหมาย
กําหนดไว้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งคือ ในทางปฏิ บตั ิโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องรับ
นโยบาย จากสํานักคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ควบคูก่ นั
สําหรับโครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ งมี
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเริ มการศึกษาเอกชน (สช) เป็ นต้นสังกัด จะมีโครงสร้างการบริ หารงาน
ดังแผนภูมิขา้ งล่างนี
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คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

ฝ่ ายบริ หารวิชาการ

ฝ่ ายงานบริ หารงบประมาณ

งานบริ หารงานบุคคล

งานบริ หารทัว ไป

ภาพประกอบที 2 แสดงโครงสร้างการบริ หารของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทีม า : (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 97)
จากแผนภูมิที 1 จะเห็ นว่า โครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจะแบ่งออกเป็ น 4 งาน มีสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช) เป็ นต้นสังกัด ซึ งสังกัด
สํา นัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามลํา ดับ อนึ ง สถานศึ ก ษาบางแห่ ง อาจจะเพิ ม ภารกิ จ
และขอบข่ายงานทีมีลกั ษณะงานพิเศษได้อีก เช่น งานอาคารสถานที งานความสัมพันธ์กบั ชุ มชน
เป็ นต้น
2.1.5 การจัดการเรียนการสอนและหลักสู ตรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอดี ต การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
เป็ นการเรี ยนการสอนร่ วมกันระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ใช้เวลาทังเช้าและบ่าย มีครู สอน
2 ประเภท คือ ครู สอนวิชาศาสนาหรื อเรี ยกว่า “อุซตาส” และครู สอนวิชาสามัญหรื อวิชาชีพ ซึ งมีทงั
ครู ทีเป็ นข้าราชการทีรัฐส่ งไปช่วยสอน และครู ทีโรงเรี ยนจัดหามาเอง
หลักสู ตรทีใช้ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ใช้หลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการซึงมี 2 ลักษณะ คือ
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1. หลักสู ตรวิชาศาสนามี 3 หลักสู ตร ดังนี
1.1 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอีย)์ พุทธศักราช 2523
ใช้เวลาเรี ยน 4 ปี
1.2 หลัก สู ตรอิ ส ลามศึ ก ษาตอนกลาง (มูตาวาซิ ต) พุท ธศัก ราช 2523
ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
1.3 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) พุทธศักราช 2523
ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
2. หลักสู ตรวิชาสามัญและวิชาชีพ มี 4 หลักสู ตร ดังนี
2.1 หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
2.2 หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
2.3 หลัก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ยน ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
พุทธศักราช 2530
2.4 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสันของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และกรม
อาชีวศึกษา
ในเวลาต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทําหลักสู ตรวิชาสามัญ เพือให้โรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเลือกสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนอีก 2 หลักสู ตร คือ
1. หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535
2. หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2535
ภายหลัง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 หลัก สู ตรอิส ลามศึ กษา พ.ศ. 2535 ทีใช้ใ น
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก่อนหน้าที ถูกยกเลิ กไปและถูกแทนทีด้วยหลักสู ตรอิสลาม
ศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ตามการปฏิ รูป การศึ ก ษาของพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
หลักสู ตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 นี ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.2544 ซึ งต่อมา
ได้มี ก ารปรั บ หลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพืนฐานปี พ.ศ. 2551 ทํา ให้ก ารจัดการศึ กษาควบคู่ท งสอง
ั
หลักสู ตรมีความกลมกลืนและสามารถบูรณาการได้ในการจัดการศึกษาได้ดียงิ ขึน และยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ครบถ้วน และตอบสนองความต้องการด้านความรู้ทางด้าน
อิสลามทีจะนํา มาปฏิบตั ิใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน ส่ วนอีกด้านหนึ งนันต้องการความรู้สมัยใหม่เพือ
ใช้ในการประกอบอาชี พ และการเป็ นอยู่ใ นสังคมโลกที เปลี ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้อย่า งมี
ความสุ ข
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จากทีกล่าวมาข้างต้น พอทีจะสรุ ปได้วา่ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีวิวฒั นาการมาจากสถาบันการศึกษา ทีเรี ยกว่า “ปอเนาะ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2504-2508 รัฐได้จด
ทะเบียนปอเนาะและแปรสภาพโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ต่อมาเปลียนมาเป็ นโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจนถึ ง ปั จ จุ บ นั มี โครงสร้ า งการบริ หารจัดการขึ นตรงกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การสําหรับ
ประเภทของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ 1) โรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในระบบ 2) โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบ 3) โรงเรี ยนเอกชนการ
กุศล สําหรับหลักสู ตรทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน จะมี 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรวิชาศาสนา
และหลักสู ตรวิชาสามัญและวิชาชี พ ภายหลังการปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ใช้หลักสู ตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ควบคู่
กับหลักสู ตรการศึกษา ขันพืนฐาน พ.ศ. 2544 ต่อมาได้มีการปรับหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานใหม่
โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั

2.2 ความหมายของผู้นํา
เมือกล่าวถึง “ผูน้ าํ ” นักวิชาการได้ให้ความหมายของผูน้ าํ หลายทัศนะ นําเสนอได้
ดังนี
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544 : 1) ให้ความหมายไว้วา่ ผูน้ าํ คือ บุคคลทีจะมาประสาน
ช่วยให้คนทังหลายรวมกันโดยทีวา่ จะเป็ นการอยูร่ ่ วมกันก็ตามหรื อทําการร่ วมกันก็ตาม ให้พากันไป
ด้วยดีสู่ จุดหมายทีดีงาม
เคนหวัง บุญเพศ (2544 : 16) ได้สรุ ปความหมายของผูน้ าํ หมายถึง บุคคลทีกลุ่ม
ยอมรับในอิทธิ พลเหนือจิตใจให้เป็ นหัวหน้าเพือทําหน้าทีบริ หารอํานวยการและประสานงานโดย
อาศัยอํานาจ
สริ นทร์ รัตน์ มุสิการยกูล (2548 : 15) กล่าวว่า ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลทีได้รับการ
แต่งตังให้เป็ นหัวหน้ากลุ่ม หรื อในองค์กรนันหรื อไม่ไ ด้รับการแต่งตังก็ตาม แต่เป็ นผูม้ ีอิทธิ พ ล
เหนือกว่าบุคคลอืน มีบทบาทในการนํากลุ่มไปสู่ จุดหมายทีวางไว้ เป็ นผูท้ ีประสานงานอันเกียวกับ
กิ จกรรมของกลุ่ ม เพือ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเปลี ย นแปลง การสรรหาของกลุ่ ม อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สนับสนุนและส่ งเสริ มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ดาํ เนินไปด้วยดี
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2548 : 2) ได้กล่าวว่า ผูน้ าํ คือ บุคคลทีได้รับมอบหมาย ซึ งอาจ
โดยการเลื อ กตังหรื อแต่ ง ตังและเป็ นที ย อมรั บ ของสมาชิ ก ให้มี อิท ธิ พ ลและบทบาทเหนื อกลุ่ ม
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สามารถทีจะจูงใจชักนําหรื อชี นําให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพือปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้
สําเร็ จ
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลทีได้รับการยอมรับหรื อมอบหมาย ให้เป็ น
ผูน้ าํ เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลเหนือบุคคลอืน สามรถใช้อิทธิ พลโน้มน้าวยอมให้บุคคลอืนปฏิบตั ิตาม มีแรง
จงใจหรื อแรงบันดาลใจให้บุคคลยอมรับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงด้วยความเต็มใจและรองรับ
การเปลียนแปลงต่างๆ ได้อย่างมัน คง

2.3 ความหมายของภาวะผู้นํา
Stogdill (1974 : 411) มี ความเห็ นว่า ภาวะผูน้ าํ คื อ “การสร้ างสรรค์และการ
บํารุ งรักษาโครงสร้างในความคาดหวังและปฏิสัมพันธ์” หมายความถึงการดํารงอยูข่ ององค์กร เป็ น
การกระทําทีรักษาสภาพขององค์กรไว้ โดยมีความคาดหวังของทุกคนในองค์กรและความสําคัญ
ระหว่างบุคคลเป็ นพืนฐานอันสําคัญในการทีจะธํารงกิจกรรมและองค์กรไว้
Bass (1990 : 11-18) ได้รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ าํ ตามทีมีผใู้ ห้ไว้และ
จําแนกความหมายของภาวะผูน้ าํ ออกเป็ น 12 กลุ่ม ดังนี
1. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadership as a Focus of
Group Processes) ตําแหน่งของผูน้ าํ เป็ นศูนย์กลางหรื อจุดแกนกลางของกิจกรรมกลุ่มเป็ นจุดร่ วม
ของการร่ วมมือจากบุคคลต่างๆ ในกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน
2. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเป็ นบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (Leadership as a
Personality and its Effects) โดยยึดหลักด้านคุณลักษณะปรุ งแต่ง (Personality Attributes) หรื อ
คุ ณ สมบัติ ที เ ป็ นจุ ด เด่ น ของตัว ผูน้ ํา เอง ซึ งสามรถทํา ให้ผูอ้ ื น เต็ม ใจที จ ะปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ที ไ ด้รั บ
มอบหมายให้บรรลุผลสําเร็ จ
3. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะศิลปะทีก่อให้เกิดการยินยอมตาม (Leadership as the Art of
Inducing Compliance) ผูน้ ํา เป็ นผูค้ วบคุ ม ทางสั ง คมต่ อ บุ ค คลอื น หรื อ ภาวะผูน้ ํา เป็ นศิ ล ปะที
ก่อให้เกิดการยินยอมทีผอู้ ืนยอมปฏิบตั ิตามในสิ งทีผนู้ าํ ต้องการ
4. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเป็ นการใช้อิทธิ พล ( Leadership as the Exercise of
Influence) เป็ นการใช้ความพยายามด้วยวาทะการและกระบวนการสื อสารให้เกิดการเห็นคล้อยตาม
หรื อเป็ นกิ จกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีสามารถก่อให้เกิ ดความร่ วมมือในการไปสู่
เป้ าหมายเมือคนเหล่านันเห็นพ้องด้วยหรื อมีความต้อการเช่นนันด้วยเช่นกัน
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5. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเป็ นการกระทําหรื อพฤติกรรม (Leadership as an Act or
Behavior) เน้นพฤติกรรมหรื อการกระทําในส่ วนของผูน้ าํ ทีมีอิทธิ พลให้เกิ ดพฤติกรรมหรื อการ
กระทํา ขึ นในบุ ค คลอื นรวมทังการกระทํา ของผูน้ ํา ร่ วมกับ ผูอ้ ื นในการดํา เนิ นการไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
6. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเป็ นรู ปแบบของการจูงใจ (Leadership as a Form of
Persuasion) เป็ นการจูงใจผูอ้ ืนด้วยวิธีการใช้เหตุใช้ผลอย่างหนักแน่นเพือให้เกิดการเห็นดีเห็นงาม
ตามตน
7. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะความสัมพันธ์ของอํานาจ (Leadership as Power Relationship)
มาจากบทบาทการใช้อาํ นาจของผูน้ าํ ให้ผอู้ ืนปฏิบตั ิตาม เป็ นความแตกต่างระหว่างอํานาจของผูน้ าํ
กับผูต้ ามผูน้ าํ ย่อมใช้อาํ นาจทางหนึงทางใดให้ผตู้ ามปฏิบตั ิตาม
8. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีเป็ นเครื องมือในการบรรลุ เป้ าหมาย (Leadership as an
Instrument of Goal Achievement) เชือว่าภาวะผูน้ าํ เป็ นแรงขับเคลือนสําคัญทีช่วยในการจูงใจและ
การประสานงานขององค์การเพือให้บรรลุตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
9. ภาวะผูน้ ํา ในฐานะเป็ นผลที เ กิ ด ขึ นจากการปฏิ สั ม พัน ธ์ (Leadership as an
Emerging Effect of Interaction) เชื อ ว่า ภาวะผู้นํา เป็ นผลหรื อ สิ ง ที ง อกเงยตามมา (Effect or
Outgrowth) ทีเกิดขึนจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในกลุ่มเป็ นหลัก
10. ภาวะผู้ นํ า ในฐานะที เ ป็ นความแตกต่ า งของบทบาท(Leadership as
Differentiated Role) เป็ นบทบาททีเกดขึนจาการบูรณาการบทบาทของบุคคลอืน เพือสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าแก่ระบบสังคม
11. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะทีมุง่ ด้านโครงสร้าง (Leadership as the Initiation Structure)
เป็ นกระบวนการในการริ เริ มการดํารงรักษาโครงสร้างของบทบาทและรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
บทบาทต่างๆ โดยระบุหน้าทีของภาวะผูน้ าํ ในการทําให้ระบบการตัดสิ นใจต่างๆ โดยระบุหน้าที
ของภาวะผู้นํา ในการทํา ให้ร ะบบการตัด สิ น ใจต่ า งๆ ที เ กี ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิผลตามโครงสร้างการบริ หารจัดการขององค์การ
12. ภาวะผูน้ าํ ในฐานะเป็ นการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ (Leadership as a
Combination of Elements) เกิดขึนจากการผสมผสานความเป็ นภาวะผูน้ าํ จากหลายนิยาม
Jacobs and Jaque (1990: 67, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ 2545: 95) ได้สรุ ป
ความหมายของภาวะผูน้ าํ ไว้วา่ หมายถึง กระบวนการในการชี นําทาง หรื อจุดหมายของพลังกลุ่ม
และการระดมสรรพกําลังเพือการบรรลุเป้ าหมายทีกาํ หนดไว้
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วิจลน์ โกษาแสง (2548 : 18) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือ การสร้างสรรค์หรื อปลูกฝัง
ศรัทธาความกลมเกลี ยว ความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิ ดขึนในระหว่างผูร้ ่ วมงาน ผูต้ าม ทังนี เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางทีผนู้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารต้องการ อันเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์การ
สริ นทร์ รัตน์ มุสิการยกูล (2548 : 17) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นการใช้อิทธิ พลของ
บุคคลหรื อของตําแหน่ง จูงใจให้ผรู้ ่ วมงานหรื อคณะ ผูต้ ามร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานเพือทีจะนําไปสู่ การ
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่มตามทีกาํ หนดไว้
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2548 : 3) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการทีผนู้ าํ ช่วยสร้าง
ความชัดเจนแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาให้รู้วา่ อะไรคือความสําคัญ ให้ภาพความเป็ นจริ งขององค์การแก่
ผูอ้ ืน ช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุง่ หมายอย่างชัดเจนภายใต้ภาวการณ์เปลียนแปลงของโลก
ทองใบ สุ ดชารี (2549 : 2) กล่าวว่า นิ ยามความหมายของภาวะผูน้ าํ มีจุดร่ วมที
สํา คัญ คื อ ภาวะผูน้ ํา เป็ นเรื อ งของกระบวนการมากกว่า เป็ นตัว ของผูน้ ํา ภาวะผูน้ ํา จึ ง หมายถึ ง
กระบวนการทีบุคคลใช้อาํ นาจหรื ออิทธิ พลต่อผูอ้ ืน เพือให้บุคคลหรื อกลุ่มยอมปฏิ บตั ิตามความ
ต้องการของตนเองทังนีเพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกาํ หนดไว้
ปรี ชา ทัศน์ละไม (2549 : 12) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือการสร้างสรรค์หรื อปลูกฝัง
ศรัทธา ความกลมเกลียว ความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิ ดขึนระหว่างผูร้ ่ มงาน ผูต้ าม ทังนี เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางทีผนู้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารต้องการ อันเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์การ
อําภา ปิ ยรมย์ (2549 : 21) กล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ าํ (Leadership) คือ กระบวนการใช้
อิทธิ พลของตนหรื อกลุ่มตน เพือกระตุน้ ชี นํา ผลักดัน โน้มน้าวให้บุคคลอืนหรื อกลุ่มบุคคลอืนมีความ
เต็มใจและกระตื อรื อ ร้ นในการทํา สิ ง ต่า งๆ ตามความต้องการ โดยมี ค วามสํา เร็ จของกลุ่ ม หรื อ
องค์การเป็ นเป้ าหมาย
จากความหมายข้า งต้นจึ ง สรุ ป นิ ย ามได้ว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึ ง พฤติ ก รรมการ
แสดงออกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการสร้างสรรค์หรื อปลูกฝังศรัทธา ความร่ วมมือร่ วมใจให้
เกิดขึนระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการกระตุน้ ชี นํา โน้มน้าวให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา มีความเต็มใจและ
กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานหรื อกระทําสิ งต่างๆ ตามทิศทางทีผบู้ ริ หารต้องการโดยมุ่งหวังให้
บุคคลนันปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การ
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2.4 วิวฒ
ั นาการ ความเป็ นมา แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้นํา
ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ (Leadership Theory) คือ การอธิ บ ายถึ งลัก ษณะของความเป็ น
ผูน้ าํ เพือทีจะทํานายและควบคุมการมีประสิ ทธิภาพของผูน้ าํ ในการศึกษาภาวะผูน้ าํ มีวิวฒั นาการมา
เป็ นลํา ดับ ในระยะแรกให้ ค วามสํ า คัญ กับ การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้นํา ระยะต่ อ มาสนใจ
พฤติกรรมของผูน้ าํ และผูน้ าํ ตามสถานการณ์ ปัจจุบนั ในการศึกษาภาวะผูน้ าํ ได้เปลียนแปลงไป โดย
มีการผสมผสานแนวคิดเดิ มเกิ ดเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ หรื อกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบบ
บูรณการ ดังนัน อาจจําแนกทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ออกเป็ น 4 ยุค ดังนีคือ
1. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงคุณลักษณะ (The Trait Theory)
2. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงพฤติกรรม (The Behavioral Leadership)
3. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (The situational Leadership Theory)
4. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงบูรณการ (The integrative Leadership Theory)
2.4.1 ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (The Trait Theory)
การศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ระยะเริ มแรก มีความเชือพืนฐานว่าผูน้ าํ
เป็ นคุณลักษณะทีติดตัวมาตังแต้เกิดไม่ได้เกิดจากการฝึ กหัดภายหลัง (Leaders are Born, not Made)
นักวิจยั ต้องการจําแนกลักษณะหรื ออุปนิ สัยทีแตกต่างกันของผูน้ าํ จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูน้ าํ ที
ประสบผลสําเร็ จและไม่ประสบผลสําเร็ จ เพือพยายามอธิ บายข้อแตกต่างของบุคลิกลักษณะของ
ผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิภาพ รายละเอียดเกียวกับคุณลักษณะจึงเป็ นเงือนไขทีจาํ เป็ นอันดับแรกสําหรับการ
เป็ นผูน้ าํ (Lussier and Achua, 2001 : 16)
กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ด้านคุณลักษณะ เป็ นทฤษฎีทีให้ความสําคัญ
กับ ลัก ษณะผู้นํา ทางด้า นกายภาพ บุ ค ลิ ก ภาพ และจิ ต ใจของผูน้ ํา โดยที ผู้ส นใจแนวทางนี ตัง
ข้อสังเกตว่า คนทีเป็ นผูน้ ํานันต้องมี ลกั ษณะพิเศษเฉพาะอะไรบ้า ง เช่ น มี ล ัก ษณะทางกายคื อ
รู ปร่ างหน้าตาเป็ นอย่างไร หรื อบุคลิ กภาพการแสดงตัว ท่าทางการพูดจาเป็ นอย่างไร เป็ นต้น ใน
การศึกษาวิจยั ค้นหาลักษณะความเป็ นผูน้ าํ นักวิจยั ใช้วิธีการใน 2 แบบ คือ แบบที 1 เปรี ยบเทียบ
คุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ของบุคคลทีเป็ นผูน้ าํ กับทีไม่ได้เป็ นผูน้ าํ แบบที 2 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะ
ของผูน้ าํ ประสบผลสําเร็ จ กับบุคคลทีเป็ นผูน้ าํ ทีไม่ประสบผลสําเร็ จ การศึกษาส่ วนใหญ่จะใช้วิธี
แรกเพือทีจะหาลักษณะของผูน้ าํ ทีเป็ นสากล สามารถนําไปใช้บ่งชีผูน้ าํ โดยทัว ไปได้ จากการศึกษา
ส่ วนหนึงพบว่าผูน้ าํ จะต้องฉลาด มีความเชือมัน ในตนเองมากกว่าบุคคลทีไม่ได้เป็ นผูน้ าํ แต่อย่างไร
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ก็ตามเป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไปว่า มีคนจํานวนมากทีมีลกั ษณะของผูน้ าํ ในขณะทีไม่ได้เป็ นผูน้ าํ
นอกจากนียังมีผนู้ าํ จํานวนมากทีไม่ได้ลกั ษณะดังกล่าวด้วย (เสริ มศักดิx วิศาลาภรณ์, 2544 : 44-45)
วรู ม (Vroom, 1976 : 152-155) ได้สรุ ปว่า การศึกษาเพือค้นหาคุณลักษณะ
ความเป็ นผูน้ ํา ไม่ป ระสบความสํา เร็ จเพราะไม่อ าจชี ให้เห็ นคุ ณ ลัก ษณะใดๆ ที ท าํ ให้เกิ ด ความ
แตกต่างระหว่างผูน้ าํ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างแน่นอน
เรดดิน (Reddin, 1970 : 204) ได้สนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว โดยสรุ ปว่า
การศึกษาภาวะผูน้ าํ แนวนีจุดอ่อนตรงทีไม่สามารถหาคุณลักษณะทีดีทีสุดทีจะนําไปใช้ให้เหมาะสม
กับทุกสถานการณ์ได้
ในระหว่างช่วงเวลาทีมีความสนใจสู งสุ ดในการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าํ
ในปี ค.ศ.1984 สตอกดิลล์ (Stogdill, 1974 : 17-23) ได้วิเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวกับคุณลักษณะของ
ผูน้ าํ มากกว่า 220 เรื อง สรุ ปว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถชี บ่งภาวะความ
เป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถพยากรณ์หรื อวิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนัน
สตอกดิ ลล์ ยังสรุ ปว่า คุ ณลักษณะของผูน้ าํ แตกต่างไปตามสถานการณ์ ธรรมชาติของกลุ่ม และ
ความต้องการของกลุ่มเป็ นองค์ประกอบทีสาํ คัญทีส่งผลต่อภาวะผูน้ าํ
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู้นํา เชิ ง คุ ณ ลัก ษณะ สรุ ปได้ว่ า ภาวะผู้นํา เชิ ง
คุณลักษณะเป็ นเพียงลักษณะทีติดกายมาของผูน้ าํ เท่านัน ซึ งในความเป็ นจริ ง ความเป็ นผูน้ าํ นันมิได้
มีเพียงเท่านี แต่ยงั ต้องศึกษาถึงภาวะอืนๆ อีกด้วยและนักวิชาการภาวะผูน้ าํ จึงได้มุ่งความสนใจไป
ศึกษาเกียวกับพฤติกรรมของผูน้ าํ แทน ดังจะได้กล่าวต่อไป
2.4.2 ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (The Behavioral Leadership)
ในปลายทศวรรษ 1940 นัก วิช าการภาวะผูน้ ํา ได้เปลี ย นความสนใจจาก
การศึก ษาคุ ณลัก ษณะของผูน้ าํ ไปเป็ นพฤติก รรมของผูน้ าํ โดยมีจุดมุ่ง หมายเพือหาคําตอบหรื อ
คํา อธิ บ ายว่า “ผูน้ ํา ที มี ป ระสิ ท ธิ ผลควรมี พ ฤติ ก รรมเป็ นอย่า งไร” ดัง เช่ น ผลการศึ ก ษาวิจยั ที
มหาวิทยาลัยไอโอวา โดยเลวิน (Lewin และคณะ อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548: 270) พยายาม
จะตอบคําถามดังกล่าวจากพฤติกรรม 3 รู ปแบบ คือ
1) ผูน้ ํา แบบอํา นาจนิ ย ม (Autocratic) เป็ นแบบที ผู้นํา มี พ ฤติ ก รรมชอบ
ตัดสิ นใจเอง กําหนดวิธีการทํา งานให้ ทํา ให้ทราบจุ ดมุ่ง หมายการทํางานที ละขันตอน เน้นการ
ควบคุม
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2) ผูน้ าํ แบบประชาธิ ปไตยนิยม (Democratic) ซึ งผูน้ าํ มีพฤติกรรมให้มีการ
ตัดสิ นใจโดยกลุ่ม ให้กาํ หนดวิธีการทํางานกันเอง ให้ทราบจุดหมายการทํางานโดยรวม เน้นการให้
คําแนะนําปรึ กษา
3) ผูน้ าํ แบบอิสระเสรี นิยม (Laissez-faire) ซึงปล่อยให้ผปู้ ฏิบตั ิมีเสรี ภาพใน
การทํางานอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่จดั หาวัสดุ อุปกรณ์ ทีจาํ เป็ นให้ และคอยตอบคําถามข้อสงสัย
หลีกเลียงความเกียวข้อง
การศึกษาวิจยั ได้ใช้วิธีการฝึ กอบรมให้มีผแู้ สดงพฤติกรรมสามรู ปแบบนัน
แล้วนําไปใช้กบั กลุ่มคนสามกลุ่ม พบว่า กลุ่มทีมีผนู้ าํ แบบอิสระเสรี นิยมให้ผลการปฏิบตั ิงานตํา
กว่ากลุ่มทีมีผนู้ าํ แบบอํานาจนิยมและแบบประชาธิ ปไตยนิยมทุกเกณฑ์ทีใช้ในการศึกษาขณะทีไม่
ชัดเจนนัก
ในระยะต่อมา ทานเนนบวมและชมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt, 1965
อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 : 271) ได้พฒั นาเส้นความต่อเนือง (Continuum) ของพฤติกรรม
ผูน้ าํ จากขัวแบบอํานาจนิยมทางซ้ายมือไปหาขัวแบบประชาธิ ปไตยนิยมทางขวามือ ซึ งจากแนวคิด
เช่ นนี การที จะตอบได้ว่า พฤติ ก รรมผูน้ ํา แบบใดจะใช้ไ ด้ดี ที สุ ด จึ ง อยู่ที ก ารพิ จารณาที ต ัวผูน้ ํา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสถานการณ์ ว่าตัวผูน้ าํ เองเป็ นอย่างไร สะดวกจะใช้ระดับใด ตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เองเป็ นอย่างไร มีความพร้ อมและความรับ ผิดชอบเพียงใด และสถานการณ์ เป็ นอย่า งไร อยู่ใ น
สภาวะกดดันหรื อไม่ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ก็มีขอ้ เสนอแนะว่า ผูบ้ ริ หารใหม่ควรมีพฤติกรรมผูน้ าํ ที
ยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ในระยะเริ มแรกแล้วค่อยมุ่งไปหาแบบประชาธิ ปไตยนิยมหรื อแบบยึดถือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นศูนย์กลางให้มากขึนในระยะหลัง เพือเพิมแรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพใน
การตัดสิ นใจ การทํางานเป็ นทีม ขวัญกําลังใจทีดี และมีการพัฒนา
มีผลการศึกษาทีมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ งสนับสนุ นแนวคิดการแบ่งขัวบน
เส้นความต่อเนือง แต่เรี ยกด้านหนึ งเป็ น แบบมุ่งพนักงาน (Employee Centered) อีกด้านหนึ งเป็ น
แบบมุ่งงานหรื อมุ่งการผลิต (Job/Production Centered) โดยด้านทีมุ่งพนักงานนันจะคํานึงถึงปั จจัย
ความเป็ นมนุ ษย์ของพนักงานและการพัฒนาทีมงาน ในขณะทีดา้ นการมุ่งงานหรื อมุ่งการผลิตจะ
เน้นการแบ่งงานออกเป็ นงานประจํา กําหนดวิธีการทํางาน แล้วมีการควบคุมเพือให้ได้ผลงาน ตาม
มาตรฐานที ก าํ หนดไว้ อย่า งไรก็ต าม ผลการศึ ก ษาก็ ย งั ไม่มี ค วามชัดเจน เนื อ งจากพบว่า บาง
หน่วยงานทีมีผบู้ ริ หารแบบมุ่งคนกลับมีผลผลิตตํา และบางหน่วยงานทีมีผลผลิตสู งกลับมีผบู้ ริ หาร
แบบมุง่ งาน เป็ นต้น จึงมีขอ้ คิดเห็นว่า น่าจะมีปัจจัยอืนมาเกียวข้องอีกด้วย
มีผลการศึกษาทีมหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอไฮโออีกผลงานหนึ งทีพยายามจะ
กําหนดพฤติกรรมผูน้ าํ ทีสําคัญขึน โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมผูน้ าํ ทีแตกต่างกันและศึกษาปั จจัยบาง
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ประการ เช่น การทํางานเป็ นทีมกับความพึงพอใจว่าอย่างไหนมีประสิ ทธิ ผลมากทีสุด ในทีสุดก็ได้
พฤติกรรมผูน้ าํ 2 แบบคือ แบบมุ่งโครงสร้างงาน (Initiating Structure) ซึ งคล้ายพฤติกรรมแบบมุ่ง
งาน (Job-Centered) คื อ เป็ นพฤติ ก รรมที ผู้นํ า ได้ ก ํ า หนดบทบาททั งของตั ว เองและของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือให้บรรลุจุดหมายขององค์กร โดยเฉพาะบทบาทในหน้าทีพืนฐาน เช่น การ
วางแผน การจัดองค์กร การสังการ เป็ นต้น ซึ งได้เน้นเรื องงานเป็ นหลัก อีกรู ปแบบหนึงคือ แบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ (Consideration) คล้ายพฤติกรรมผูน้ าํ แบบมุ่งพนักงาน (Employee Centered) เป็ น
พฤติกรรมผูน้ าํ เกียวกับการสร้างความไว้วางใจกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดเห็น มุ่งความ
เป็ นมิตร มีการติดต่อสื อสารสองทางและให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การแบ่ ง พฤติ ก รรมผู้นํา ออกเป็ น 2 รู ป แบบดัง กล่ า ว คล้า ยคลึ ง กับ ผล
การศึกษาทีโอไฮโอมิชิแกน แต่ส่วนทีแตกต่างคือ ผลการศึกษาสองแห่งแรกได้แบ่งพฤติกรรมผูน้ าํ
บนเส้ นต่อเนื อง แต่ผลการศึก ษาที มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอไฮโอ ได้แบ่งพฤติกรรมผูน้ ําออกเป็ น
อิสระจากกันเป็ นสองมิติ โดยอธิบายว่าผูน้ าํ คนหนึงอาจมีพฤติกรรมสู งหรื อตําในพฤติกรรมทังสอง
หรื อสู งในพฤติกรรมหนึงแล้วตําในอีกพฤติกรรมหนึง หรื ออยูใ่ นช่วงใดช่วงหนึงระหว่างพฤติกรรม
ทังสองก็ได้ จากพฤติกรรมของผูน้ าํ ทังสองด้าน เมือนํามาผสมผสานกัน ทําให้ได้แบบของผูน้ าํ ขึน
4 แบบ ดังภาพประกอบข้างล่างนี
สู ง

-

กิจสัมพันธ์ตาํ
- มุง่ สัมพันธ์สูง

-

กิจสัมพันธ์สูง
- มุง่ สัมพันธ์สูง

กิจสัมพันธ์ตาํ
- มุง่ สัมพันธ์ตาํ

-

รสัมมพัพันนธ์ธ์
มุ่งมิตตรสั
กิจสัมพันธ์สูง
- มุง่ สัมพันธ์ตาํ

-

ตํา
ตํา

มุ่งกิจสัมพันธ์

ภาพประกอบที 3 แสดงมิติพฤติกรรมผูน้ าํ ตามการศึกษาภาวะผูน้ าํ ของโอไฮโอเสตท
ทีม า : วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548: 273

สู ง
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จากภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ประการหนึ งว่าผูน้ าํ ทีมุ่ง
กิจสัมพันธ์อาจทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจในการทํางานได้จากการแสดงพฤติกรรมแบบ
มุ่งมิตรสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน (สู ง-สู งทังแบบมุ่งกิจสัมพันธ์และมุ่งมิตรสัมพันธ์สัมพันธ์) ซึ งถือ
เป็ นความเชือในระยะเริ มแรกนัน แต่ในภายหลังได้มีการชีแจงประเด็นนีว่า ไม่อาจเป็ นจริ งได้ โดย
ให้เหตุผลว่า พฤติกรรมผูน้ าํ สองรู ป แบบนี เกิ ดขึนคนละขัวทีตรงข้ามกัน ดังผลการศึกษาวิจยั ที
ไอโอวาและมิชิแกนทีกล่าวมาแล้ว
ผลจากการศึกษาทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ เชิ งพฤติกรรม สามารถสรุ ปได้วา่ ภาวะ
ผูน้ าํ เชิงพฤติกรรมสามารถมีรูปแบบพฤติกรรมผูน้ าํ ทีแตกต่างกันได้ขึนอยูก่ บั ปั จจัยตามสถานการณ์
เช่น สภาพงานและความคาดหวังของคนงาน
2.4.3 ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ (The Situational Leadership Theory)
ในทศวรรษที 1970 เริ มมีการศึกษาแบบภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ โดยมี
ความเชื อว่าพฤติกรรมผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผลจะปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ จากสถานการณ์หนึ ง
ไปสู่ สถานการณ์ หนึ ง ซึ งการเป็ นผูน้ าํ ทีดีนนขึ
ั นอยูก่ บั ปั จจัยสถานการณ์ จึงทําให้การศึกษาแบบ
ภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์เกิดขึนอย่างกว้างขวาง และมีทฤษฎีสาํ คัญๆ คือ
1. ทฤษฎี ภ าวะผูน้ ํา ตามสถานการณ์ ข องฟี ดเลอร์ (Fiedler’s Situational
Leadership Theory) มีทศั นะว่า ผูน้ าํ มีระดับการมุง่ งานและการมุง่ คนแตกต่างกัน ความแตกต่างนีทํา
ให้ผนู้ าํ ทําได้ดีในสถานการณ์หนึงมากกว่าในอีปกสถานการณ์หนึง ทฤษฎีนีพยายามทีจะชีให้เห็น
ว่าสถานการณ์แบบไหนทีผนู้ าํ สามารถจะกระทําได้ดีทีสุด จึงได้จาํ แนกภาวะผูน้ าํ เป็ นสองรู ปแบบ
คือ แบบมุ่งสัมพันธ์และแบบมุ่งงาน(Relationship & Task-Oriented) โดยใช้เครื องมือวัดลักษณะ
เชิ งบุคลิกภาพ (Personality Traits) ทีเรี ยกว่า “The Least-Preferred Coworker (LPC) Scales”
เครื องมือนีประกอบด้วยคําคุณศัพท์ บนขัวสองขัว ใช้ถามผูน้ าํ ว่า “บุคคลทีท่านทํางานด้วยได้ดีนอ้ ย
ทีสุดเป็ นคนอย่างไร” โดยทําเครื องหมายบนตัวเลข 1-8 ในแต่ละชุด
2. ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ ของเฮอร์ เซย์และลานชาร์ ด (Hersey &
Blanchard’s Situation Leadership Theory)(Hersey & Blanchard อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548 :
279) เป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีนีขึน ในระยะแรกเรี ยกว่า ทฤษฎีวงจรชีวติ ของภาวะผูน้ าํ (Life-Cycle Theory
of Leadership) ได้แบ่ง พฤติ ก รรมออกเป็ นสองมิ ติเช่ นเดี ย วกับ การศึ ก ษาวิจยั ที รัฐโอไฮโอคื อ
พฤติ ก รรมมุ่ ง งาน (Ask Behavior) ซึ งผูน้ ํา จะให้บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ได้ท าํ ได้ห น้า ที แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบในงานว่า จะทําอะไร ทําอย่างไร ทําเมือไร และทําทีไหน เป็ นต้น และพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์
(Relationship Behavior) ซึ งผูน้ าํ จะใช้การติดต่อสื อสารแบบสองทางหรื อมากกว่า พฤติกรรมใดจะ
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เหมาะสมกับสถานการณ์ใด พิจารณาจากความพร้อม (Readiness) ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน 2 ด้าน
คือ ด้านความสามรถ (Ability) ดูจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทีจาํ เป็ นสําหรับงาน ด้านความ
เต็มใจ (Willingness) ทีจะทําให้งานสําเร็ จ ดูจากความเชือมัน ความมีพนั ธะผูกพันและแรงจูงใจทีจะ
ทํางานนัน ความพร้อมเหล่านีจะแบ่งได้ 4 ระดับทีต่อเนืองกัน คือ ระดับตํา (R1) ระดับตําถึงปานกลาง
(R2) ระดับปานกลาง ถึงสู ง (R3) และระดับสู ง (R4) ในแต่ละระดับมีเส้นโค้งตัดผ่าน ซึ งจะชี ให้เห็น
ว่าพฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับความพร้อมระดับใด เป็ นภาวะผูน้ าํ 4 รู ปแบบ ดังนี
1. แบบกํากับ (Telling) ต้องกําหนดสิ งทีจะทําและวิธีการดําเนิ นงานให้
กํา กับ และควบคุ ม อย่ า งใกล้ชิ ด ใช้ ใ นสถานการณ์ ที ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามพร้ อ มตํา ไม่ มี
ความสามารถ ไม่เต็มใจหรื อจะมีความเสี ยงเกินไปถ้าให้รับผิดชอบงานนัน
2. แบบขายความคิด (Selling) อธิบายถึงสิ งทีจะทําและให้โอกาสในการ
ทําความเข้าใจในงานทีจะทํานัน ใช้ในสถานการณ์ทีผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีความสามารถแต่มีความ
เต็มใจหรื อมีความมัน ใจทีจะทํางานนัน
3. แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participating) เน้น การติ ด ต่ อ สองทางและความ
ร่ วมมือใช้สถานการณ์ทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสามารถทีจะรับผิดชอบงานแต่ไม่มีความเต็มใจ
หรื อมีความเสี ยงเกินไปทีจะทํางานนัน
4. แบบมอบอํานาจ (Delegating) ให้ความเป็ นอิสระในการทํางานมาก
ใช้กบั สถานการณ์ทีผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความสามารรถ มีความเต็มใจหรื อความมัน ใจทีจะทํางานนัน
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ภ าวะผูน้ ํา ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ทฤษฎี ภ าวะผู้นํา ที
พยายามอธิ บายถึงระดับการมุ่งงานและการมุ่งคน เป็ นภาวะผูน้ าํ 4 แบบ คือ แบบกํากับ แบบขาย
ความคิด แบบมีส่วนร่ วม และแบบมอบอํานาจ โดยมีความเชื อว่าพฤติกรรมผูน้ าํ ทีดีนนขึ
ั นอยูก่ บั
ปัจจัยตามสถานการณ์
2.4.4 ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงบูรณการ (The Integrative Leadership Theory)
ตังแต่กลางทศวรรษ 1970 ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เริ มเปลียนไปสู่ กระบวนทัศน์เชิง
บูรณการซึ งพยามยามจะรวมทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิ งคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิ งพฤติกรรม และ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ เพืออธิ บายถึงการมีอิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผู้
ตามทีมีประสิ ทธิ ผล เช่น นักวิจยั ทีพยายามจะศึกษาว่าทําไมผูต้ ามของผูน้ าํ บางคนจึงอุทิศตนให้กบั
งานและความสําเร็ จของกลุ่มและองค์การในระดับสู ง หรื อศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมผูน่ าํ ทีมี
ประสิ ทธิ ผลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูต้ าม หรื อศึกษาว่าทําไมพฤติกรรมเดียวกันของผูน้ าํ อาจ
ส่ งผลต่อผูต้ ามแตกต่างกันในสถานการณ์ทีแตกต่างกัน เป็ นต้น
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ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงบูรณาการทีสาํ คัญมี 3 ทฤษฎี คือ
1. ภาวะผูน้ าํ เชิงศรัทธาบารมี
2. ภาวะผูน้ าํ เชิงยุทศาสตร์
3. ภาวะผูน้ าํ แห่งการเปลียนแปลง
ทังสามทฤษฎีนีมีคาํ อธิบายร่ วมกันหลายประเด็น จนนักวิชาการบางท่านใช้
คําทังสามคํา นี ในความหมายเดี ย วกันหรื อทดแทนกันได้ แต่ก็มีนัก วิช าการบางท่า นได้พ ยายาม
แยกแยะชีให้เห็นประเด็นทีมีความแตกต่างกันดังนี
ภาวะผูน้ าํ เชิ งศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) เป็ นทฤษฎี ที อธิ บายถึ ง
กระบวนการทีผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อการเปลี ยนแปลงในเจตคติและข้อตกลงเบืองต้นของสมาชิ กใน
องค์การ และการสร้างความมีพนั ธะผูกพันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ
โดยอาศัยคุณลักษณะหรื อคุณภาพของผูน้ าํ ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ การมีทกั ษะในการ
สื อสารทีดี ความมัน ใจในตนเอง ความเชื อมัน ในหลักคุณธรรม ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความเชือถือ กล้าเสี ยง มีพลังตืนตัวและมุ่งให้เกิดการกระทําแสดงอํานาจเชิงสัมพันธ์ มัน คง
ในวิสัยทัศน์และยุทศาสตร์ แม้อยูใ่ นภาวะเพลียงพลํา ให้อาํ นาจผูอ้ ืน ประชาสัมพันธ์ตนเอง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามมีขอ้ เตือนใจว่า การแสดงภาวะผูน้ าํ ตามทฤษฎีมีลกั ษณะเป็ นดาบสองคม ผูน้ าํ จะต้อง
มุ่ง ให้เป็ นไปในทางบวก ตอบสนองต่ออุ ด มการณ์ และผลประโยชน์ ต่อองค์ก ารหรื อ ส่ วนรวม
(Socialized Charismatic) ไม่ มุ่ ง การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการหรื อผลประโยชน์ ส่ วนตน
(Personalized Charismatic)
ภาวะผูน้ าํ เชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership) เป็ นทฤษฎี ทีอธิ บายถึ ง
กระบวนการกําหนดทิศทางองค์การ การสร้างทางเลือกและการนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ผูน้ าํ ตามทฤษฎีนี
จะเชือว่า การทีจะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การนันไม่ใช่จะอาศัยโชคช่วย แต่จะต้องเป็ นผลจา
การทีตอ้ งคอยติดตามสถานการณ์เปลียนแปลงทังภายในภายนอกองค์การ การคาดการณ์ถึงอนาคต
ขององค์การในระยะยาว และการพัฒนายุทธศาสตร์เพือมุง่ ไปสู่ อนาคตทีพึงประสงค์นนั
ภาวะผูน้ าํ แห่งการเปลียนแปลง (Transformational Charismatic) เป็ นทฤษฎี
ทีอธิ บายถึ งสิ งทีผูน้ าํ ทําแล้วประสบความสําเร็ จหรื อทําแล้วก่อให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ๆ
มากกว่าทีจะมุ่งอธิ บายถึงคุณลักษณะของผูน้ าํ เพือให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกิริยาจากผูต้ าม เพราะ
ลักษณะทีสําคัญของภาวะแห่ งการเปลียนแปลงนี คือการมุ่งให้มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมที
เป็ นอยู่ (Change Oriented) โดยกระตุน้ ให้ผตู้ ามได้ตระหนักถึงโอกาสหรื อปั ญหา และการร่ วมกําหนด
วิสัยทัศน์ ให้เกิดสิ งใหม่ๆ ในองค์การ จากคําอธิ บายดังกล่าว นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าทฤษฎี
ภาวะผูน้ าํ แห่ งการเปลียนแปลงก้าวลํานําภาวะผูน้ าํ เชิ งศรัทธาบารมีไปก้าวหนึ ง เพราะเน้นให้เกิดการ

28

เปลียนแปลงอย่างจริ งจัง และภาวะผูน้ าํ เชิ งศรัทธาบารมีก็เป็ นไปเพือมุ่งประโยชน์ส่วนตน นอกจากนัน
ภาวะผูน้ าํ แห่ งการเปลียนแปลงยังเกิดขึนได้กบั บุคคลในทุกระดับขององค์การ แต่ภาวะผูน้ าํ เชิ ง
ศรัทธาบารมีอาจมีจาํ กัดเพราะส่ วนใหญ่จะเกิดในสภาวะวิกฤติ สําหรับคุณลักษณะทีสําคัญของผูน้ าํ
แห่งการเปลียนแปลง เช่น เป็ นตัวการเปลียนแปลง (Change Agent) มีวิสัยทัศน์และแน่วแน่ทีจะทําให้
บรรลุผล กล้าเสี ยง แต่ด้วยการไตร่ ตรอง สามารถสร้ างค่านิ ยมหลักเพือชี นําพฤติกรรมแห่ งตนมี
ความสามารถทางสติปัญญา เคารพในความสามารรถของบุคคลอืน มีความยืดหยุน่ เปิ ดกว้างต่อการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ภ าวะผูน้ ํา ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ทฤษฎี ภ าวะผู้นํา ที
พยายามอธิ บายถึงปั จจัยทีส่งผลต่อความเป็ นผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผลนัน มีการเปลียนแปลงในแนวคิด
มาตลอดจากยุคความเชื อในทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิ งคุณลักษณะในช่ วงทศวรรษ 1930-1940 มาสู่ ยุค
ความเชือในทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงพฤติกรรมในปลายทศวรรษ 1940 เข้าสู่ ยุคความเชือในทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าํ เชิงบูรณาการ ตังแต่ทศวรรษ 1970 เป็ นต้นมา กล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั เรากําลังอยูใ่ นอิทธิ พลของ
ความเชือในทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงบูรณาการ ซึงประกอบด้วยภาวะผูน้ าํ เชิงศรัทธาบารมี ภาวะผูน้ าํ เชิง
ยุทศาสตร์ และภาวะผูน้ าํ แห่งการเปลียนแปลง แต่ทงสามทฤษฎี
ั
นีก็มีคาํ อธิบายร่ วมกันหลายประเด็น จน
นักวิชาการบางท่าน ใช้คาํ ทังสามคํานี ในความหมายเดียวกันหรื อทดแทนกันได้ และดูเหมือนคําว่า
“ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง” จะเป็ นทีนิยมมากกว่า เพราะมีความครอบคลุมถึงทฤษฎี

2.5 ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง
2.5.1 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543 : 5-6) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ว่า หมายถึ ง กระบวนการที ผูน้ ํามี อิทธิ พลต่ อผูร้ ่ วมงาน โดยการเปลี ย นแปลงความพยายามของ
ผูร้ ่ วมงานให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานไปสู่ ระดับที
สู งขึนและมีศกั ยภาพมากขึน ทําให้ตระหนักรู้ในภารกิจ จูงใจให้ผรู้ ่ วมงานมองไกลเกินกว่าความ
สนใจของตน ซึงจะนําไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มหรื อสังคม
แบสและอโวลีโอ (Bass & Avolio, 1994 : 2) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลง คือ การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจใจระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้มองงานของพวก
เขาในแง่ใหม่ๆ ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของทีม
และขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงาน และผูต้ ามไปสู่ ระดับความสามารถที
สู งขึน มีศกั ยภาพมากขึน ชักนําผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง
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ไปสู่ สิ งทีจะทําให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะชักนําผูอ้ ืนให้ทาํ มากกว่าทีพวกเขาตังใจ
ตังแต่ตน้ และบ่อยครังมากกว่าทีพวกเขาคิดว่ามันจะเป็ นไปได้ ผูน้ าํ จะมีการท้าทายความคาดหวังและ
มักจะนําไปสู่ การบรรลุถึงผลงานทีสูงขึนการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ ้นทางปั ญญา และหรื อการคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ คคล ผูน้ ํา จะยกระดับ วุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผูต้ ามทีเกียวกับผลสัมฤทธิx การบรรลุสัจการแห่งตน ความรุ่ งเรื องของสังคม องค์การ
และผูอ้ ืน เป็ นผูน้ าํ ทีให้ผตู้ ามอยูเ่ หนือกว่าความสนใจในตนเองผ่านทางการมีอิทธิ พล อย่างมีอุดมการณ์
การเปลียนแปลงมีแนวโน้มทีจะช่วยกระตุน้ ความหมายของงานในชีวติ ของผูต้ ามให้สูงขึน อาจจะชีหรื อ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึนด้วย
จากความหมายทังหมดที กล่า วมา สรุ ป ได้ว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี ย นแปลง
หมายถึ ง ระดับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีแสดงให้เห็ นในการจัดการหรื อทํางานทีเป็ น
กระบวนการเปลียนแปลง ความพยายามของผูร้ ่ วมงานให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวังเป็ นผลให้
การปฏิ บ ัติ งานเกิ น ความคาดหวัง พัฒ นาความสามารถ และศัก ยภาพ ไปสู่ ระดับ ที สู ง ขึ น โดย
ผูบ้ ริ หารแสดงบทบาท ทํา ให้ผูร้ ่ วมงานรู้ สึ ก ไว้วางใจ ตระหนัก รู้ ภารกิ จ และวิสัยทัศ น์ มี ค วาม
จงรักภักดีและเป็ นข้อจูงใจให้ผรู้ ่ วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตน ซึงจะนําไปสู่ ประโยชน์
ขององค์การ
พระองค์อลั ลอฮ์ได้กล่าวเกียวกับการเปลียนแปลงเพือสู่ สภาพทีดีกว่าไว้ใน
อัล-กุรอานว่า

  &' ( ) ' * $%   ! "# ’       
0
( 11 :5) 1 * 2 "*'  3 * * '+,-. /
ความว่า“แท้จริ งอัลลอฮฺ จะมิทรงเปลียนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่า
พวกเขาจะเปลี ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง และเมืออัลเลอฮฺ ปรารถนาความ
ทุกข์แก่ชนกลุ่มใดก็จะไม่มีผตู้ อบโต้พระองค์ และสําหรับพวกเขาไม่มีผชู้ ่วยเหลือ
นอกจากอัลลอฮฺ” ( อัร- เราะดู : 11)
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2.5.2 ความเป็ นมาของทฤษฏีภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง
ก่อนจะมาเป็ นแนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ทฤษฏี ภาวะผูน้ าํ
เริ มต้นมาก่อน คือ ทฤษฏีภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมี (Charismatic Leadership)โดย แมกซ์ เวเบอร์ (Max
veber) ในทศวรรษที 1920 ได้เสนอทฤษฏี ภาวะผู้นําแบบมี บารมี เมื อผลงานของเขาได้แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้กระตุน้ ความสนใจของนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ ทีศึกษาด้าน
ภาวะผูน้ าํ ต่อมาในทศวรรษที 1980 นักวิจยั ทางจิตวิทยาและการจัดการ ได้แสดงความสนใจอย่างมา
ต่อภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมีนี เนื องจากในช่ วงทศวรรษนัน เกิดการแปรรู ปและการฟื นฟูองค์การต่างๆ
อย่างมาก และผูบ้ ริ หารองค์การต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กามีการยอมรับกันว่า มีความต้องการและจําเป็ น
ต้องมี การเปลี ย นแปลงในการดําเนิ นการเรื องต่างๆ เพือให้องค์ก ารสามารถอยู่ได้ในสภาวะที มี
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสู ง ยูคล์และฟลีท (Yukl & Fleet, 1992 : 173-187)
ภาวะผูน้ ํา แบบมี บ ารมี หมายถึ ง ภาพความคิ ดของผูต้ ามที ว่า ผูน้ ําเป็ นผูม้ ี
พรสวรรค์มีความเป็ นพิเศษ และเหนือคนทัว ไป เบิร์นส์ (Burns, 1978 : 55) และแบส (Bass, 1985 :
35-50) ได้ระบุขอ้ จํากัดบางประการของผูน้ าํ แบบมีบารมี และได้แนะนําให้มีการขยายทฤษฏีให้ครบ
คลุมถึงลักษณะเสริ มพฤติกรรม ตัวบ่งชี บารมี สภาพแวดล้อมทีเอืออํานวย เช่น แบสเสนอว่าผูน้ าํ
แบบมีบารมีมกั จะเกิดขึนในทีทีการใช้อาํ นาจแบบปกติ ล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และ
ยัง เป็ นที น่ า สงสั ย เกี ย วกับ ค่ า นิ ย มและความเชื อ ดังเดิ ม ของผูน้ ํา แบบนี ดัง นัน ต่ อ มาในทฤษฏี
ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของแบส (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551 : 2) ได้ใ ช้ค าํ ว่า การมีอิทธิ พ ล
อย่างมี อุ ดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคําว่ าการสร้ า งบารมี เนื องจาก 1) การสร้ างบารมี
เป็ นตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เช่นการแสดง ซึ งมีลกั ษณะเป็ นการโอ้อวด
หรื อแสดงความตื นเต้นเกิ นจริ ง 2) การสร้ างบารมี มี ค วามสัมพันธ์ มากเกิ นไปกับการปกครอง
แบบเผด็จการ และความเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงเทียม เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini)
3) สําหรับผูว้ ิจยั บางคน กล่าวว่า การสร้างบารมี คือการรวมภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทังหมด
ตังแต่การสร้ างแรดงบันดาลใจ การกระตุ ้นทางปั ญญาและการคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คล
ดังนันในวัตถุประสงค์บางงานการวิจยั ของแบส จึงใช้คาํ ว่า การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์แทน
คําว่า การสร้างบารมี
หลังจากเกิ ดทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมีแล้ว ได้เกิ ดมีการพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ขึน คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของ เบิร์นส์ (Burns) ในปี
ค.ศ. 1978 และแบส (Bass) ในปี ค.ศ.1985 แต่ทฤษฎีทีได้รับการยินยอมว่าเป็ นทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ทีมี
ประสิ ทธิภาพ คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของแบส (Bass)
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2.5.3 ทฤษฎี ที เ กี ย วข้ อ งกั บ ภาวะผู้ นํ า การเปลี ย นแปลง (Transformational
Leadership)
ในการเริ มต้นของทฤษฎีในการเริ มต้นของทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของ
แบส ในปี ค.ศ. 1985 แบส (Bass) ได้ นําเนอภาวะผู้นํา 2 แบบ คื อภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลง
(Transformational Leadership) และภาวะผูน้ ํา แบบแลกเปลี ย น (Transactional Leadership) ซึ งมี
ลักษณะเป็ นพลวัต (Dynamic) ทีมีความต่อเนื องกันตามรู ปแบบภาวะผูน้ าํ การเปลเยนแปลง จะมี
ความต่อเนื องจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียนโดยผูน้ าํ จะใช้ภาวะผูน้ าํ เปลียนแปลงเพือพัฒนาความ
ต้องการของผูต้ ามให้สูงขึน ต่อเนื องจากภาวะผูน้ ําแลกเปลี ยน ซึ งเป็ นการแลกเปลี ยนสิ งทีต้องการ
ระหว่ า งกัน เพื อ ให้ ผู้ต ามปฏิ บ ัติ ต ามภาวะผู้นํา ทังสองประเภทนี ผู้นํา คนเดี ย วกัน อาจใช้ ใ น
ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน ในเวลาทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามแบส วินิจฉัยว่าความเป็ นผูน้ าํ ภาวะ
แลกเปลียนสามมารถส่ งผลในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพขันตํากว่า ส่ วนภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
จะช่วยเพิม และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในขันทีสูงกว่า
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง เป็ นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าํ แนว
ใหม่ หรื อเป็ นกระบวนการทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของภาวะผูน้ าํ โดยมี เบิร์นส์ (Burns, 1978 :
152) และแบส (Bass, 1985 : 141) เป็ นสองคนแรก ทีกล่าวถึง ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง โดยแสดง
ให้เห็ นว่าทฤษฎี ของการศึกษาภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ เนื องจากภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงเป็ นการ
เปลียนแปลงกระบวนการทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทีมีวิสัยทัศน์ (Visional) และมี
การกระจายอํานาจหรื อเสริ มสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม (Moral agents) ทีมี
เป้ าหมายปฏิบตั ิในสิ งทีดีเพือกระตุน้ และจูงใจ เพือให้ผรู้ ่ วมงานเอาเป็ นแบบอย่างดังทีอลั ลอฮฺ
ทรงตรัสว่า

(4:  ) ? 89 : ; <=  >
 "7
ความว่า “แท้จริ งท่านนบีมูฮมั หมัด

นันมีจริ ยธรรมอันสู งส่ ง” (อัล-กอลัม : 4)

การกระตุน้ ผูต้ ามให้มีความเป็ นผูน้ าํ ซึ งภาวะผูน้ าํ ลักษณะนีกําลังเป็ นทีตอ้ งการ
อย่างยิงในโลกที มี ก ารเปลี ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว และสั บ สนอย่า งในปั จ จุ บ ัน นี ภาวะผูน้ ํา การ
เปลียนแปลงเกียวข้องกับอิทธิ พลของผูน้ าํ ทีมีต่อผูต้ าม เป็ นการให้อาํ นาจแก่ผตู้ ามให้กลายเป็ นผูน้ าํ
และเปลียนแปลงหน่วยงานและองค์การเป็ นกระบวนการทีเป็ นองค์รวม
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จากการวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง พบว่า ผูน้ าํ จะมีการถ่ายโอนหน้าทีความ
รับผิดชอบและอํานาจทีสําคัญ และขจัดข้อจํากัดการทํางานทีไม่จาํ เป็ นออกไป ผูน้ าํ มีการดูแลสอน
ทักษะแก่ผตู้ ามทีมีความจําเป็ นต้องแก้ปัญหา ต้องการริ เริ ม การกระตุน้ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที
สําคัญ การกระตุน้ การแบ่งปั นความคิด การตระหักในข้อมูลทีเกียวข้องส่ งเสริ ม ความร่ วมมือและการ
ทํางาน เป็ นทีม รวมทังการส่ งเสริ มการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ
ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะทําการปรับปรุ งโครงสร้างองค์การและระบบการบริ หาร เพือเน้นและสร้าง
ค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ ยูคล์ และฟรี ท (Yukl & Fleet, 1992 : 177)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนปลง ได้มีการพัฒนาความคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ
แนวใหม่ขึนคือทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของเบิร์นส์ (Burns) ในปี ค.ศ. 1987 และทฤษฎี
ของแบส ในปี ค.ศ. 1985 ในทีนีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทงสองทฤษฎี
ั
ดงั ต่อไปนี
1. ทฤษฎี ภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลง (Transformational Leadership) ของ
เบิร์นส์ (Burns)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง เริ มต้นได้รับการพัฒนามาจากการวิจยั เชิง
บรรยายผูน้ าํ ทางการเมือง คือ ยูคล์และฟรี ท (Yukl & Fleet, 1992 : 1751-176) ; เบิร์นส์ (Burn, 1978 :
55) อธิบายภาวะผูน้ าํ เชิงกระบวนการทีผนู้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูต้ ามในทางกลับกัน ผูต้ ามก็ส่งอิทธิ พลต่อการ
แก้ไขพฤติกรรมของผูน้ าํ เช่ นเดี ยวกันทฤษฎี ของเบิร์นส์ ผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงพยายามยกระดับการ
ตระหนักรู้ ของผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิ ยมทางศีลธรรมให้สูงขึน เช่น ความ
ยุติธรรม สันติภาพ โดยไม่ยดึ ตามอารมณ์ เช่น ผูน้ าํ จะให้ผตู้ ามมีแนวคิดจาก “ตัวตนในทุกวัน” ไปสู่
“ตัวตน ทีดีกว่า” เบิร์นส์ มีแนวคิดว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ ดก็ได้
ในองค์กรทุกตําแหน่ง
เบิร์นส์ (ประเสริ ฐ สมพงษ์ธรรม, 2538 : 50-51) ได้ให้ความหมายภาวะ
ผูน้ าํ ว่า หมายถึง การทีผนู้ าํ ทําให้ผตู้ ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายทีแสดงออกถึง ค่านิ ยม แรงจูงใจ
ความต้องการ ความจําเป็ น และความคาดหวังของผูน้ าํ และของผูต้ าม เบิร์นส์ เห็นว่าภาวะผูน้ าํ เป็ น
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องบุ ค คลที มี ค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นอํา นาจระดับ แรงจู ง ใจและทัก ษะเพื อ ไปสู่
จุดมุง่ หมายร่ วมกัน ซึงเกิดได้ใน 3 ลักษณะคือ
1.1 ภาวะผูน้ าํ แลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็ นปฏิสัมพันธ์ที
ผูน้ าํ ติดต่อกับผูต้ ามเพือแลกเปลียนผลประโยชน์ซ ึงกันและกัน ผูน้ าํ จะใช้รางวัลเพือตอบสนองความ
ต้องการและเพือแลกเปลียนกับความสําเร็ จในการทํางาน ถือว่าผูน้ าํ และผูต้ ามมีความต้องการอยูใ่ น
ระดับ ขันแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็ นลําดับขันตอนของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy
Theory)
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1.2 ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าํ และผู้
ตามมีปฏิ สัมพันธ์กนั ก่อให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงสภาพทังสองฝ่ าย คือ เปลี ยนผูต้ ามไปเป็ นผูน้ ํา
การเปลียนแปลง และผูน้ าํ การเปลียนแปลงไปเป็ นผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าํ การเปลียนแปลง
จะตระหนักถึงความต้องการของผูต้ าม และจะกระตุน้ ผูต้ ามให้เกิ ดความสํานึ ก (Conscious) และ
ยกระดับความต้องการของผูต้ ามสู งขึนตามลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ และทําให้ผตู้ ามเกิด
จิตสํานึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริ ยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค
สันติภาพ และสิ ทธิมนุษยชนดังใน อัล-กุรอาน ทีกล่าวไว้วา่
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ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรี ยมไว้สําหรับ (ป้ องกัน) พวกเขา สิ งทีพวกเจ้าสามารถ
อันได้แก่ ก าํ ลัง อย่า งหนึ ง อย่า งไดและการผูก ม้า ไว้โดยที พ วกเจ้า จะทํา ให้ศ ตั รู
ของอัลลอฮฺ และศัตรู ของเจ้าหวัน แกรงด้วยสิ งนันและพวกอืนๆอีกอืนจาก
พวกเขา ซึงพวกเจ้ายังไม่รู้จกั พวกเขาอัลลอฮฺ ทรงรู้จกั พวกเขาดี” (อัน-อันฟาล
: 60)
1.3 ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าํ การเปลียนแปลง
จะเป็ นผูน้ ํา แบบจริ ย ธรรมอย่า งแท้จริ ง เมื อได้ย กระดับ ความประพฤติ และความปรารถนาเชิ ง
จริ ยธรรมของผูน้ าํ และผูต้ ามให้สูงขึน ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทังสองฝ่ าย สร้างจิตสํานึกให้ผตู้ าม
เกิดความต้องการในระดับขันทีสูงกว่าเดิม ตามลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ หรื อระดับการ
พัฒนาจริ ยธรรมชองโคลเบิร์ก แล้วจึงดําเนินการเปลียนสภาพทําให้ผนู้ าํ และผูต้ ามไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ทีสูงขึน
ผู้นํา ทังสามลัก ษณะตามทฤษฎี ข องเบิ ร์ น ส์ มี ล ัก ษณะเป็ นแกน
ต่อเนือง ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียนอยูป่ ลายสุ ดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ซึงมุง่ เปลียนสภาพไปสู่ ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม
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2. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ของแบส
(Bass)
จากทฤษฎี ของ แบส (Bass, 1985 : Abstract) ได้เสนอ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ทีมี
รายละเอียดมากขึน แบส กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงเป็ นมากกว่าคําเพียงคําเดียวทีเรี ยกว่า
บารมี (Charisma) แบสเห็ นว่า ความมี บ ารมี มี ค วามจํา เป็ น แต่ไ ม่เพีย งพอสํา หรั บ ภาวะผูน้ ํา การ
เปลียนแปลงทีสําคัญอีกสามส่ วนของภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีมีนอกเหนือจากความมีบารมีคือ
การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) ความคํานึ งถึ งความเป็ นเอกบุคคล (Individualized
Consideration) และการสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) แบสให้นิยมภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงในทางทีกว้างกว่าเบิร์นส์และแบสยังมีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง มีความแตกต่างจาก
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียน แบสยอมรับว่าในผูน้ าํ คนเดี ยวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าํ ทังสองแบบแต่ใน
สถานการณ์หรื อเวลาทีแตกต่างกัน
คุณลักษณะของผูน้ าํ การเปลียนแปลง โดยทัว ๆ ไปจะเป็ นดังนี (เสริ มศักดิx
วิศาลาภรณ์, 2536 : 62)
2.1 เป็ นผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี ยนองค์การทีตนเอง
รับผิดชอบไปสู่ เป้ าหมายทีดีกว่า คล้ายกับผูฝ้ ึ กสอนหรื อรักกีฬาทีตอ้ งรับผิดชอบทีมทีไม่เคยชนะ
ใครเลยต้องมีการเปลียนเป้ าหมายเพือความเป็ นผูช้ นะ และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้
ดีทีสุดเพือชัยชนะ
2.2 เป็ นคนกล้าและเปิ ดเผย เป็ นคนทีตอ้ งเสี ยงแต่มีความสุ ข และมีจุดยืน
ของตนเอง กล้าเผชิญกับความจริ ง กล้าเปิ ดเผยความจริ ง
2.3 เชื อมัน ในคนอืน ผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงไม่ใช่ เผด็จการแต่มีอาํ นาจ
และสนใจคนอืนๆ มีการทํางานโดยมอบอํานาจให้คนอืนทําโดยเชือว่าคนอืนก็มีความสามารถ
2.4 ใช้คุณค่าเป็ นแรงผลัดดัน ผูน้ าํ การเปลี ย นแปลงนี จะชี นําให้ผูต้ าม
ตระหนักถึงคุณค่าของเป้ าหมายและสร้างแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานเพือบรรลุเป้ าหมายทีมีคุณค่า
2.5 เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ตลอดชีวิต ผูน้ าํ การเปลียนแปลงนี นึกถึงสิ งทีตนเองเคย
ทําผิดพลาดในฐานะทีเป็ นบทเรี ยน และพยายามเรี ยนรู้สิ งใหม่ๆ เพือพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2.6 มีความสามารถทีจะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครื อ และ
ความไม่แน่นอน ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิ ญกับปั ญหาทีเปลียนแปลงอยู่
เสมอ
2.7 เป็ นผูม้ องการไกล ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะมีความสามารถในการ
มองการณ์ไกลสมารถทีจะนําความหวัง ความฝันมาทําให้เป็ นความจริ งได้
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3. โมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบของแบส (Model of the Full Range of
Leadership)
ในปี ค.ศ. 1994 แบส (Bass, 1994 : 9-32), แบส และอโวลีโอ (Bass &
Avolio, 1994 : 2-6)ได้เสนอ โมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบโดยใช้เครื องมือวัดภาวะผูน้ ะพหุ
องค์ประกอบ และใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ตามรู ปแบบ (Model of the Full Age
of Leadership) ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีเขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 1985 โมเดลนี จะประกอบด้วย
ภาวะผูน้ าํ 3 แบบ คือภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership)ภาวะผูน้ าํ แลกเปลียน
(Transactional Leadership) และภาวะผูน้ าํ แบบปล่อยตามสบาย (Laisserz Faire Leadership) หรื อ
พฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ าํ (Non-Leadership Behavior)

2.6 องค์ ประกอบภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง
2.6.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย
จากองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational leadership)
ทีผวู้ ิจยั ได้ศึกษาจากงานวิจยั และแนวคิดของนักทฤษฏีและได้สังเคราะห์จากงานวิจยั และแนวคิด
ของนักทฤษฏีได้เป็ น 7 แนวคิดได้แก่ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1999 : 11) เล็ดธ์วดู แจน
ซี และเฟอร์ นนั เดส (Leithwood & Jenzi & Fernandaz, 1994 :80) เบ็นนิส และนานุส (Bennis &
Nanus, 1993) ซี ตีรูฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 : Abstract) เฮ็นโดร ฆุนตูร (Hendro Guntur, 2009)
สราญรัตน์ จันทะมล (2548) และศุภกิจ สานุสัตย์ (2546) สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงใน 6 ด้านได้ดงั ตารางและคําอธิบายข้างล่างนี
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ตารางที 2 แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงจากเอกสารงานวิจยั ของนักวิจยั ต่างๆ
นักวิจัย

องค์ ประกอบภาวะผู้นําการเปลียนแปลง

Bass &
Avolio
(1994)

มีอิทธิ พล สัมพันธ์
รายบุคคล
ด้าน
อุดมการณ์

กระตุน้ ทาง
ปัญญา

Bennis &
Nanus
(1993)

-

สร้างความ
ผูกพัน

สร้างองค์กร แห่งการ
เรี ยนรู ้

Leithwood
& Jenzi &
Fernandez
(1994)
Hendro
Guntur
(2009)

-

สนับสนุน ปลุกเร้าทาง
เป็ นรายบุคล ปัญญา

-

-

ใส่ ใจต่อ
ปัจเจกบุคล

ความ
สามารถ
สร้างแรง
บันดาลใจ

-

สร้างแรง บันดาลใจ

-

-

-

-

-

-

ความรู ้สึก
เป็ นเจ้า
ของงาน

-

-

-

-

-

-

-

ระบุ
วิสยั ทัศน์
ชัดเจน

เกือกูล
คาดหวังงาน
ยอมรับ
สูง
เป้ าหมาย
กลุม่
กระตุน้ ให้มงุ่
สู่เป้ าหมาย
เดียวกัน

-

-

ชีนําปั ญญา
(เผยแผ่)โดย
คุณค่าศาสนา

เป็ น
แบบอย่างที
เหมาะสม
-

-

-
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ตารางที 2 (ต่อ)
นักวิจัย
Siti
Ruchanah
(2010)
สราญรัตน์
จันทะมล
(2548)
ศุภกิจ สานุ
สัตย์
(2546)
องค์ประ
กอบที
สังเคราะห์
ได้

องค์ ประกอบภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
-

-

-

-

ชีนําปั ญญา
(เผยแผ่)โดย
คุณค่าศาสนา

ตามแบบอย่าง
ของท่านนบี

มอบอํานาจ
หน้าทีเพือ
ภักดี
ต่ออัลลอฮ์

กระตุน้
สร้างแรง ทางปัญญา บันดาลใจ

-

-

-

-

-

-

กระตุน้
สร้างแรง ทางปัญญา บันดาลใจ

-

-

-

-

-

-

ด้านการมี
ด้านการ ด้านการ ด้านการ บารมีอย่างมี คํานึงถึง กระตุน้
สร้างแรง
อุดมการณ์ ปั จเจกบุคล ทางปั ญญา บันดาลใจ

-

เกือกูล
ยอมรับ
เป้ าหมาย
กลุ่ม

-

ด้านการเผย
แผ่คาํ สอน
อิสลาม

ตําถามการวิจยั ของด้านนีมีอยู่
มากใน 6 ด้าน
แล้ ว (ไม่ตอ้ ง
สังเคราะห์)

-

-

สัมพันธ์
มีอิทธิ พล
รายบุคคล
ด้าน
อุดมการณ์
มีอิทธิ พลเชิง
อุดมการณ์ คํานึงถึง

-

-

ปัจเจกบุคล
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จากตารางที 2 สามารถแสดงการสัง เคราะห์ องค์ป ระกอบภาวะผูน้ ํา การ
เปลียนแปลงได้เป็ น 6 ด้านดังคําอธิบายดังนี
1. ด้ า นการมีบ ารมีอ ย่ างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma
Leadership : or CL) หมายถึง การทีผนู้ าํ ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม
ผูน้ ํา จะเป็ นที ยกย่อง เคารพนับ ถื อ ศรั ท ธาไว้วางใจ และทํา ให้ผูต้ ามเกิ ดความภาคภูมิ ใ จเมื อได้
ร่ วมงานกัน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าํ และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ ของเขา สิ งที
ผูน้ าํ ต้องปฏิบตั ิเพือบรรลุคุณลักษณะนี คือ ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม
ผูน้ าํ จะมีความสมําเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ีไว้ใจได้ว่าจะทําในสิ งทีถูกต้อง ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ีมีศีลธรรมและมีจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ จะ
หลีกเลียงทีจะใช้อาํ นาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ ืน
และเพือประโยชน์ของกลุ่มผูน้ าํ จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตังใจ
ความเชื อมัน ในตนเอง ความแน่ วแน่ ใ นอุ ดมการณ์ ความเชื อและค่า นิ ย มของเขา ผูน้ ํา จะเสริ ม
ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมัน ใจของผูต้ าม และทําให้ผตู้ ามมีความเป็ นพวกเดียวกัน
กับผูน้ าํ โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าํ แสดงความมัน ใจช่วยสร้างความรู้สึก
เป็ นหนึงเดียวกัน เพือบรรลุเป้ าหมายทีตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลียนแบบผูน้ าํ และพฤติกรรมของผูน้ าํ จาก
การสร้ างความมัน ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจึง
รักษาอิทธิ พลของตน ในการบรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั ิภาระหน้าทีขององค์การ อัลลลอฮ์ได้ตรัส
เกียวกับแบบอย่างทีดีวา่
อัลลลอฮฺ

ได้ตรัสว่า
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ความว่า : และ เจ้าจงทําดี (ต่อผูอ้ ืน) เหมือนกับทีพระองค์อลั ลอฮฺ ได้ทาํ ดีต่อ
เจ้า และจงอย่าคิดสร้างความเสี ยหายให้เกิดขึนในแผ่นดิน (อัล-เกาะศ็อศ : 77)
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อัลลอฮ ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่า “แท้จริ งท่านนบีมูฮาํ หมัด
ท่านนบีมุฮมั มัด

นันมีจริ ยธรรมอันสู งส่ ง” (อัล-กอลัม : 4)
ได้กล่าวไว้ เกียวกับคุณธรรมว่า
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ความว่า “บรรดาผูศ้ รัทธาทีมีศรัทธาสมบูรณ์ทีสุดนัน คือ ผูม้ ีจริ ยธรรมทีดีทีสุด”
(รายงานโดยอัล-บุคอรี )
ท่านนบีมุฮมั มัด เป็ นแบบอย่างในการทํางานโดยไม่ถือตัวดังมีรายงาน
ว่าบุคอรี รายงานว่าท่านหญิงอาอิซะฮฺ ได้กล่าวว่า “ท่านนบี ไม่เคยถือตัวตัวเองเหนือกว่าใครใน
กิจการทางโลก ท่านจะทํางานบ้านทัว ๆ ไปเช่นเดียวกับคนอืนทํา ท่านรี ดนมแพะและซ่อมรองเท้า
ด้วยตนเอง ในตอนก่อสร้างมัสญิดของท่านนบี ท่านก็เข้าไปมีส่วนร่ วมเหมือนกรรมกรแบกอิฐ
ท่านนบี เป็ นคนหนึ งทีลงมือขุดสนามเพลาะ ทุบหิ นและขนดิ นในการเตรี ย มตัวทําสงคราม
สหพรรค (หรื อทีเรี ยกกันว่าสงครามสนามเพลาะ) อาหารของท่านก็คือขนมปั งหยาบๆ ทีทาํ จากข้าว
บาร์ เลย์ทีมิได้สีแต่บางครัง แม้แต่ขนมปั งหยาบๆ นี ก็มีให้ท่านได้กินเป็ นเวลาหลายวัน หลายครังที
บ้านของท่านไม่มีการติดไฟหุ งต้มและคนในครอบครัวของท่านต้องอาศัยอินทผลัมและนําเปล่า
ประทังชี วิต ท่านไม่เคยแสดงอาการไม่ชอบอาหารใดๆ และไม่เคยวิจารณ์อาหาร ท่านจะกินอะไร
ก็ได้ทีนาํ มาเลียงท่านและท่านจะไม่กินเมือหิว”
เรื องราวเกียวกับแบบอย่างอันทรงคุณธรรมอันสู งส่ ง โดยอับดุลลอฮฺ บินชิดาด
กล่าวว่า : “ฉันได้ยินอุมรั ฺ อ่านซู เระฮฺ ยูซุฟในละหมาดศุบหฺ แล้วฉันก็ได้ยินเสี ยงสะอืนของท่าน
โดยทีฉนั อยูท่ ีแถวสุ ดท้าย ซึงท่านได้อา่ น” (Ibn al-Jawzi, 2004: 120)
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ความว่า (ท่านนบียะโก้บ บิดาของนบียซู ุ ฟ) ได้กล่าวว่า ฉันขอระบายความกังวล
และเสี ยใจต่ออัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน (ยูซุฟ : 86)
บางที ท่านร้ องไห้ใ นละหมาดจนกระทัง เป็ นลมสลบไป ท่านร้ องไห้ด้วย
ความกลัวอัลลอฮฺ กลัวไฟนรก กลัวการสอบสวน ท่านร้องไห้จนกระทัง ทีใบหน้าเกิดรอยสี ดาํ
สองเส้น (Al-Suyuti, 1952 : 116)
เรื องราวเกียวกับแบบอย่างความสมถะอันสู งส่ ง อิสลามได้เข้ามามีอิทธิ พล
แม้แต่ในด้านอาหารการกินและการแต่งกายของอุมรั ฺ บิน อัล-ค็อฏฏ๊อบ เพราะด้วยความหวังทีจะได้
มีชีวติ ทีสมบูรณ์ในโลกอาคิรัต ทําให้ทา่ นยอม “อดเปรี ยวไว้กินหวาน” ยอมอดทน ยอมรับประทาน
สิ งทีไม่อร่ อย ยอมนุ่งเสื อผ้าทีหยาบๆ ราคาถูกๆ และเต็มไปด้วยรอยปะชุน เพราะท่านกลัวว่าหากใช้
ชี วิตอย่าหรู หราสุ ขสบายในดุนยานี แล้ว ในอาคิเราะฮฺ อาจจะไม่ได้รับสิ งดีๆ อย่างนี อีก ดังทีมีบท
อัลกุรอ่านในซูเราะฮฺอลั -อะหฺ กอ๊ ฟ อายัตที 20 ว่า
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ความว่า พวกเจ้าได้ทาํ ให้สิ งดีๆ ของพวกเจ้าหายหมดไปกับชีวติ ในโลกดุนยาแล้ว
(อัล-อะหฺ กอ๊ ฟ : 20)
นี คื อบางตัวอย่างที แสดงถึ งอิ ทธิ พลของศาสนาอิ สลามที มี ต่ อแนวคิ ดและ
บุคลิกภาพของอุมรั ฺ บินค็อฏฏ็อบ บุรุษทีท่านศาสดามุฮมั มัด ได้ตงฉายาว่
ั
า “อัล-ฟารู ก” (ผูแ้ ยกแยะ
ความดีออกจากความชัว ) (lbn al-Jawzi, 2004 : 20) ซึ งอิสลามได้เข้ามากําหนดบทบาทและความ
ประพฤติของท่านในทุกด้าน จนกระทัง ภายในระยะเวลาเพียงไม่กีปี จากนายอุมรั ฺ บิน อัล-ค็อฏฏ็อบ ชาว
สามัญชนแห่งเมืองมักกะฮฺ ได้พลิกเปลียนแปรผันมาเป็ นเคาะลีฟะฮฺ ผทู ้ รงธรรมผูย้ ิงใหญ่แห่งเมือง
มะดีนะฮฺทีปกครองอาณาบริ เวณทีกว้างใหญ่ในดินแดนตะวันออกกลาง
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ดังอัลลอฮฺ

คุ ณธรรมเกี ยวกับความยุติธรรมโดยผ่าน ด้านการมี บารมี อย่างมี อุดมการณ์
ได้ตรัสว่า
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ความว่า “แท้จริ งอัลลอฮฺ ทรงใช้ใ ห้ดาํ รงความยุติธรรมและ ทําความดี ให้
เอื อเฟื อแก่ ญ าติ ใ กล้ชิ ด พระองค์ท รงห้า มความชัว ร้ า ย ความเลวทราม และ
การละเมิดพระองค์ทรงแนะนําพวกท่าน แน่นอนว่าพวกท่านจะต้องตรึ กตรอง”
(อัน-นะฮ์ลิ : 90)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสว่า
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ความว่า “และพวกท่านทังหลายจงดํารงความยุติธรรมเถิด แน่แท้อลั ลอฮฺ
รักพวกทีดาํ รงความยุติธรรม” (อัล-ฮุุรอต : 9)
และท่านนบีมุฮาํ มัด

ทรง

ได้กล่าวไว้วา่
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ความว่า “เล่า จาก อับ ดิ ล ลาฮฺ บุตร อัม รฺ จากท่า นนบี ได้ก ล่ าวว่า แท้จริ ง คน
ทีอลั ลอฮฺ รักยิง ในหมู่มนุษย์ในวันกียามะฮฺ และคนทีมีทีอยูใ่ กล้ชิดกับอัลลอฮฺ
มากทีสุดในหมู่มนุษย์คือ ผูน้ าํ ทีมีความยุติธรรมและคนทีอลั ลอฮฺ
โกรธ
กริ วมากทีสุด ในหมู่มนุ ษย์ คนทีมีทีอยู่ห่างไกลจากอัลลอฮฺ มากทีสุดในหมู่
มนุษย์คือ ผูน้ าํ ทีอยุติธรรม” (รายงานโดยติรมีซี)
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อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่า “และพวกเจ้าจงหวัน เกรงวันหน้า ซึ งไม่มีชี วิตใดจะชดเชยสิ งใดแทน
อีกชีวติ หนึงได้” (อัล-บาเกาะเราะฮ 2 : 123)
อายะฮดังกล่าวนี ตอกยําว่า ความเป็ นอภิสิทธิx ชนของผูบ้ ริ หารการศึกษาไม่
อาจทําให้เขารอดพ้นจากความรับผิดชอบส่ วนบุคคลทีเขาได้รับมอบหมาย
และอัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่า “แต่ละชีวติ ย่อมถูกคําประกันกับสิ งทีมนั ขวยขวายไป” (อัลมุดดัซซิ ร 74 :
38) ( อัลมุดดัซซิร 74: 38)
ความดี เลิศของการพัฒนาตน เพือแสวงหาความรู้ให้เกิดความฉลาดรอบรู้
เพือนํามาพัฒนาการทํางานของผูบ้ ริ หาร เพือพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ด้านการมีบารมีอย่าง
มีอุดมการณ์ ดังท่านนบีมูฮมั หมัด ได้กล่าวว่า
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เพียงชัว ยามเดียวของผูร้ ู้ทีเอนหลังพิงอยูบ่ นทีนอนของเขา เพือพิจารณาในความรู้
ของเขา ย่อมประเสริ ฐกว่าการทํานมัส การของผูน้ มัสการถึ ง 70 ปี รายงานโดย
อัดดัยละมีย ์ จากยาบิร
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การรั ก ษาสั ญ ญา และหน้า ที ยิ ง กว่า ชี วิ ต เป็ นคุ ณ ลัก ษณะภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลง ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ตามแบบอย่างทีท่านนบีมูฮมั หมัด ได้ปฏิบตั ิไว้
ดังเหตุการณ์ครังหนึงต่อไปนี
การตายของชายมุช ริ ก สองคนที ถูก อัมรฺ บินอุม ยั ยะฮฺ ดมั รี ฆ่าตอนเดิ นทาง
กลับมายัง มาดี นะฮฺ นันซึ งอยู่ภายใต้การคุ ้มครองของมุสลิ มทีไ ด้ทาํ สัญญารับรองความปลอดภัย
เอาไว้ ดังนันจะต้องมีการจ่ายเงินค่าสิ นไหมชดใช้ให้แก่ทายาทของผูถ้ ูกฆ่า ท่านนบี กับอบูบกั รฺ
อุมรั ฺ และอะลีจึงได้เดินทางไปปรึ กษากับพวกบนูนะดรี เกียวกับเรื องเงินสิ นไหมตามทีได้ตกลงกันไว้
พวกบนูนะดรี ให้ความสนในเรื องนีเป็ นอย่างมาก พวกเขาเชิญท่านนบี
ให้นงั ในร่ มเงาริ มกําแพงเมืองและแสร้งทําเป็ นปลีกตัวไปตามคนเพือทีจะมาพูดคุย ขณะทีอยูห่ ่ าง
จากท่านนบี คนพวกนี ก็คบคิดกันวางแผนทีฆ่านบีโดยโยนก้อนหิ นใหญ่จากบนกําแพงเมืองมา
ใส่ ทา่ น
เรื องราวเกียวกับการรักษาสิ ทธิ ของผูอ้ ืนอย่างเคร่ งครัดโดยให้ค่าตอบแทน ดัง
เหตุ การณ์ ใ นตอนกลับ จากญิรอนะฮฺ ท่า นนบี ได้ไ ปยัง มัก กะฮฺ เพือทํา อุ มเราะฮฺ แต่ก่อนที จะ
ออกมาท่านได้แต่งตังอัตตาบ บินอุซยั ด. เด็กหนุ่มวัยยีสิบกว่าๆ เป็ นผูป้ กครองมักกะฮฺ พร้อมกันนัน
ก็ทิงมุอาซ บินญะบัลไว้เป็ นผูท้ าํ หน้าทีสอนคัมภีร์กุรอานและคําสอนของอิสลาม เหตุผลทีท่านนบี
ได้แต่งตังเด็กหนุ่มคนนันให้เป็ นผูป้ กครองมักกะฮฺ ก็เพราะเป็ นผูท้ ีมีความรู้ในศาสนาและท่าน
ได้กาํ หนดให้เขามีรายได้วนั ละ 1 ดิรฮัม เพือทีจะเขาจะได้ไม่ตอ้ งไปอาศัยใครในการตอบสนอง
ความจําเป็ นในการเลียงชี พ อัตตาบเป็ นคนแรกในอิสลามทีทาํ ฮัจญ์ในฐานะผูป้ กครอง เกี ยวกับ
คุณลักษณะความสุ ขมุ ขันติ อดทนอัลลอฮฺ ได้ตรัสเกียวกับเรื องนีว่า
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ความว่า “และบ่าวของอัลลอฮฺ นันคือ พวกทีเดิ นอยูบ่ นหน้าแผ่นดินอย่าง
สงบ เยือ กเย็น และเมื อ พวกคนโง่ เ จรจากับ พวกเขา พวกเขาก็ จ ะพูด แต่ สิ ง ที
ถูกต้อง” (อัลฟุรกอน : 63) ท่านนบีมุฮมั หมัด ได้กล่าวไว้
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อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า

(9N : 199 v 2 z= ) ?....=X   )*  ! = O p;7

ความว่า “เจ้า (มุหัมมัด) จงยึดถื อไว้ซ ึ งการอภัย และจงใช้ให้กระทําความสิ ง ที
ชอบ...” (ส่ วนหนึงจากอายะฮฺที 199 : อัลอะอฺรอฟ)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่ า “โอ้บ รรดาผู้ศ รั ท ธาทังหลายท่ า นจงขอความช่ ว ยเหลื อ โดยอาศัย
ความอดทนและละหมาดเถิด แน่แท้อลั ลอฮฺ ทรงพร้อมกับผูท้ ีมีความอดทน”
(อัลบากอเราะฮฺ : 153)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่า “และเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอน จนกว่าเราจะรู้วา่ ใครเป็ น
พวกทีเสี ยสละและอดทนจากพวกท่าน” (มุฮาํ มัด : 31)
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และอัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
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ความว่า “...และบรรดาผูท้ ีอดทนในความทุกข์ยาก และในความเดือดร้อน และ
ขณะต่อสู้ในสมรภูมิ ชนเหล่านี แหละคือผูท้ ีพูดจริ ง และชนเหล่านี แหละคือผูท้ ีมี
ความยําเกรง” (ส่ วนหนึงจากอายะฮฺที 177 : อัลบะเกาะเราะฮฺ)
ท่านนบมูฮึมหมัด

ได้กล่าวว่า
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ความว่า “เล่าจากอิบนีอบั บาสว่า ท่านรอซูลลุล้ ลอฮฺได้กล่าวแก่ อัลอะชัจญ์ (ผูท้ ีมี
รอยแผลเป็ นบนใบหน้า ) อับดิ ลกอยส์ ว่า ในตัวท่าน มีสองประการทีอลั ลอฮฺ
รักทังสองประการนันคือ ความขันติและความสุ ขมุ ” (รายงานโดยมุสลิม)
ท่านนบีมูฮมั หมัด

ได้กล่าวอีกว่า
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ความว่า “เล่ า จาก สะฮัล บุ ตร สะอัด จากท่า นนบี ได้ก ล่ า วว่า ความสุ ขุม
มาจากอัล ลอฮฺ และความรี บ ร้ อนมาจากซัย ตอน”(รายงานโดยตี รมี ซี และ
บัยฮะกี)
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เรื องราวทีเป็ นเหตุการณ์เกียวกับความอดทนของท่านนบีศาสดามุฮมั มัด
ทีตอ้ งเผชิญกับเหตุการณ์ครังสําคัญทีสุด และถูกกลัน แกล้งอย่างหนักหน่วง ในขณะทีท่านเดินทาง
ไปเผยแพร่ ศาสนาทีเมืองฏออีฟเพือเชิญชวนให้ชนชันปกครองของเมืองศรัทธาต่อเอกภาพของพระ
เจ้าเรี ยกร้องให้พวกเขาเชือในพระเจ้าองค์เดียว พวกเขามิใช่เพียงไม่ยอมรับยังพูดจาถากถางท่านด้วย
คําพูดทีหยาบคาย พร้อมทังโห่ไล่ท่านให้พน้ จากทีนนั ประชาชนบางกลุ่มขว้างปาท่านด้วยก้อนหิ น
จนศีรษะแตกเลือดโทรมกายท่านยืนทอดอาลัยต่อความหยาบคายของพวกฏออีฟด้วยหัวใจทีอ่อน
ระโหยพร้อมทังขอให้พระเจ้ายกโทษให้ชนกลุ่มนี จากความโง่เขลาทีได้ปฏิบตั ิตอ่ ท่าน
และท่านนบีมุฮาํ มัด

ได้กล่าวไว้วา่
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ความว่า “เล่าจากอาอิชะห์วา่ ท่านรอซูลลุล้ ลอฮฺ กล่าวว่า แน่แท้อลั ลอฮฺ นัน
สุ ภาพอ่อนโยน พระองค์รักความสุ ภาพอ่อนโยนในกิจการทังปวง” (รายงานโดยบุ
คอรี และมุสลิม)

รอซูลุลลอฮฺ

การแสดงความมุ่งหวังว่าผูร้ ่ วมงานจะทํางานได้สําเร็ จเกี ยวกับเรื องนี ท่าน
ได้กล่าวว่า
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แท้จริ ง ทุ ก ๆ สิ ง (ที ก ระทํา ) ย่อมมี ค วามกระตื อรื อร้ น (เมื อแรกเริ ม ) และทุ ก ๆ
ความกระตื อรื อร้ นก็ย่อมจะมีความเหนื อยหน่ าย (เมือทํา ไปนานๆ) ดังนันหาก
เจ้าของสิ งนันได้ตงเป้
ั าหมาย (ของการงาน) ไว้ และได้ใกล้ชิด (ต่อการงานนัน)
พวกท่านก็พึงมุ่งหวังในตัวของเขาได้ (ว่าเขาจะทํางานชิ นนันได้สําเร็ จ) แต่ถา้ เขา
ถู ก ชี ด้ ว ยนิ ว (ของคนอื น ) พวกท่ า นก็ อ ย่ า นั บ เขา (ในจํา นวนผู้ที ป ระสบ
ความสําเร็ จ) (รายงานโดย อัตติรมีซีย ์ จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ)
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ความว่า “จงทํางานเพือมีชีวิตอยูใ่ นโลกดุนยาเสมือนท่านจะคงอยูช่ วั นิรันดร์ และ
จงทํา งานเพื อ อาคี เ ราะห์ ข องท่ า นประหนึ งว่า ท่ า นจะเสี ย ชี วิ ต ในวัน พรุ่ ง นี ”
(มุสนัดอัลฮาริ ษ หะดิษ : 1093)
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ความว่า “และจงกล่าวเถิ ด (มุฮาํ มัด) ว่าพวกท่านจงทํางานเถิ ด แล้วอัลลอฮฺ
จะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และรอซู ลของพระองค์ และบรรดามุอฺมินก็จะ
เห็นด้วย” (อัตเตาบะฮฺ : 105)
และท่านนบีมูฮมั หมัด

ได้กล่าวเกียวกับการทํางานเลียงชีพไว้วา่
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ความว่า อบูฮุรัยเราะฮฺ เล่าว่าท่านนบี ได้กล่าวว่า “การทีพวกท่านคนใดทํางาน
แบกหามไม้ฟืนบนหลังของเขานัน ย่อมดีกว่าทีเขาจะไปขอทานจากผูอ้ ืนซึ งเขา
อาจจะให้หรื อไม่ให้แก่เขาก็ได้” (บันทึกโดย Al-Bukhari, 1987 : 1968)
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ยูคล์ (Yukl, 1994 : 317) กล่าวว่า การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์เป็ นรู ปแบบ
อิทธิ พลทีไม่ใช่มาจากอํานาจหน้าทีโดยตําแหน่ง (Formal Authority) หรื อตามประเพณี แต่สังเกต
ได้จากการรับรู้ของผูต้ ามว่าผูน้ าํ เป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติพิเศษลักษณะ ดังกล่าว ของผูน้ าํ จะทําให้ผตู้ าม
เกิดการยอมรับและมีการเชือมัน ว่าผูน้ าํ จะสามารถนําพวกเขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
แบส (Bass, 1995 : 43)ได้ศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของผูน้ าํ ทางด้านทหาร อุตสาหกรรมและการศึกษา พบว่า ผูน้ าํ ทีมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ตาม
การรั บ รู้ ข องผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา คื อ ผู้ที จ ะทํา ให้ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
ปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย เป็ นผูก้ ่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อการเป็ นผูซ้  ึ งได้รับความเคารพนับ
ถือจากทุกคนเป็ นผูซ้  ึ งมีพรสวรรค์พิเศษในการมองเห็นว่าอะไรเป็ นสิ งสําคัญทีแท้จริ ง และเป็ นผูม้ ี
อุดมการณ์ ในการปฏิ บตั ิงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความศรัท ธาในตัวผูน้ าํ อย่างแท้จริ งและมีความ
ภาคภูมิใจทีได้อยู่ ใกล้ชิดกับผูน้ าํ และเชือว่าจะเป็ นผูท้ ีเป็ นสัญลักษณ์ของการบรรลุความสําเร็ จของ
ผูต้ าม
การมี บ ารมี ห รื ออิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ข องผู้นํา เป็ นสั ม พัน ธภาพ
ที เกิ ดขึ นระหว่า งผูน้ ํา และผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา การมี อิท ธิ พ ลอย่า งมี อุดมการณ์ จะมี อยู่เฉพาะเมื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีหรื อตามบอกว่าผูน้ าํ เกิดขึนเมือมีภาวะวิกฤตกิทางสังคมหรื อเมือเกิดภาวะวิกฤติ
ในองค์การ ผูน้ าํ มีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึนพร้อมกับวิสัยทัศน์ทียงิ ใหญ่ทีสามารถแก้ภาวะวิกฤติ และ
จะได้รับการยอมรับนับถือจากผูต้ ามว่าเป็ นผูท้ ีมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ความจําเป็ นของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ตอ่ การเปลียนแปลงมีดงั นี
แบส (Bass, 1995 : 25) ; ยูคล์ (Yukl, 1994 : 352) กล่าวว่า การมีอิทธิ พล
อย่างมีอุดมการณ์เป็ นองค์ประกอบทีสาํ คัญของผูน้ าํ การเปลียนแปลง เหตุผลทีการมีอิทธิ พลอย่างมี
อุดมการณ์ของผูน้ าํ มีความจําเป็ นต่อกระบวนการเปลียนแปลง สามารถอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory) ของ เมอร์ เนอร์ (Marriner, 1993 : 114) ซึ งพฤติกรรม
ของบุคคลจะเกิด
1.1 ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดงความสามารถ และความรับผิดชอบ
และเมือปฏิบตั ิงานเสร็ จจะเกิดความภาคภูมิใจและเชือมัน ในตนเอง
1.2 การมี น โยบายส่ ง เสริ ม การทดลองและเรี ย นรู้ สิ ง ใหม่ ๆ เพื อ หาวิ ธี
แก้ปัญหาของหน่วยงาน
1.3 สร้างบรรยากาศการติดต่อสื อสารแบบเปิ ด และเชื อถือไว้วางใจซึ งกัน
และกันหลัก การไว้ว างใจของบุ ค คล จะมี ห ลัก การบริ หารการศึ ก ษาที สํา คัญซึ ง จํา แนกได้เป็ น
(1) หลักการเชือฟังและการภักดีต่ออัลลอฮฺ สุ บฮฮฺ (Ta’ah and Ubudiyyah) (2) หลักการมอบความ
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ไว้ว างใจต่ อ อัล ลอฮฺ (Tawakkul) (3) หลัก การนิ เ ทศตรวจตรา (Muraqabah) (4) หลัก ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (Muhasabah) (5) หลักคุณธรรมจริ ยธรรม (Akhlak) (6) หลักความสามารถ
ในงาน (Job Competency) (7) ความรับผิดชอบ (Amanah) และหลักความยุติธรรม (Adl)
1.4 ใช้ร ะบบการบันทึ ก สั นๆ แทนการรายงานหรื อการบันทึ ก แบบยาว
(Lengthy reports)
1.5 การสร้างความเชือมัน (Confidence Building) ความเชือมัน เป็ นแหล่ง
ความเข้มแข็งทางอารมณ์ เมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความเครี ยด ความยุง่ ยากหรื อเสี ยงต่ออันตรายใน
การปฏิบตั ิงานผูน้ าํ ต้องสร้างความเชือมัน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การทีผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความเชือมัน
จะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดขวัญและกําลังใจ และทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตั ิงาน
เพือให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
1.6 การสร้างความเชือในจุดมุ่งหมายทีเป็ นอุดมการณ์ (Inspiring Belief in
“Cause”) การสร้ า งความเชื อมัน ในอุดมการณ์ เป็ นสิ ง ทีมีความสําคัญยิง การทีบุ คคลจะเสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตนหรื ทาํ งานทีเสี ยงอันตรายหรื อยากลําบากได้นนั บุคคลต้องเชื อว่าอุดมการณ์นนั
เป็ นสิ งทีถูกต้อง มีคุณค่าควรแก่การเสี ยสละ
ดังนันภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ผบู ริ หาร
มีพ ฤติ กรรมการแสดงออกในด้า นต่างๆ คือแสดงให้เห็ นในการบริ หารเป็ นกระบวนการทํา ให้
บุคลากรมีความภูมิใจมีความเชือมัน ศรัทธา และความนับถือ มีความยินดีทีจะทุ่มเท การปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิ จ โดยผูบ้ ริ หารมีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ความเชื อมัน ในตัวเอง มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมอิสลามและทัว ไป เผยแผ่อิสลาม มีสัจจะ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความฉลาด มีจุดยืน
มีอุดมการณ์โดยบริ สุทธิx ใจเพืออิสลาม กําหนดตนเอง กําหนดแนวโน้มของการเปลียนแปลง ปฏิรูป
วิธี ก ารทํา งานที ส อดคล้อ งกับ การเปลี ย นแปลงของโลก มี วิ สั ย ทัศ น์ มี ค วามสามารถในการ
เปลียนแปลง มีความ อดทน และความสามรถในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งภายในจิตใจเป็ นอย่างดี
จนบุคคลากรยึดถือเป็ นแบบอย่างทีดี บริ หารงานได้เป็ นทีประทับใจ กําหนดเป้ าหมาย ให้มีความ
ชัดเจน มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสู ง
2. การเผยแผ่ คํา สอนอิส ลาม หมายถึงพฤติ ก รรม ที ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็ น
ในการบริ หารทีเป็ นกระบวนการดะฮฺ วะฮฺ (เรี ยกร้ องเชิ นชวน) และทําการดลจิต เพือให้กาํ ลังใจ
ด้วยวาจา การกระทํา หรื ออุ ส วาตุ นฮาสานะฮฺ (แบบอย่า งที ดี) เกี ย วกับ การทํา งานหรื อส่ วนตัว
ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือสู่ หุกุม (กฎหมาย) และคําสอนอิสลามโดยมีจุดมุ่งหมายเพืออิบาดะฮฺ (ภักดี)
ต่อพระองค์อลั ลอฮฺ แต่เพียงผูเ้ ดียว ส่ งผลต่อเจตคติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ยึดเหนี ยวเลือมใส
ต่ อ คํา สอนอิ ส ลาม เกิ ด ความรู้ สึ ก มี ก ํา ลัง ใจ มี อิ ค ลาส (บริ สุ ท ธิx ใจ) และมู ย าฮาดะฮฺ (ทุ่ ม เท)
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สร้ า งความรู้ สึ ก อู คู ว ะฮฺ อิ ส ลามี ย ะฮฺ (เป็ นพี น้อ งกัน ในอิ ส ลาม) เพื อ ทํา งานเป็ นที ม ทํา ให้เ พิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมุ่งสู่ การตัฆยีเราะฮฺ (เปลียนแปลง) คําสังใช้เกียวกับการเผยแผ่คาํ สอน
อิสลามโดยผ่าน ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ดังอัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า
 E >
 g   9C  &v) a Y 2a J* 7
 ~di* )* ◌ۚ >YL O 29    Y* * = L X  *  #* GO
? m ! L O
ความว่า : และจงให้มีคณะหนึ ง ในหมู่พวกเจ้าที เชิ ญชวนผูอ้ ื นสู่ ความดี ใช้ใ ห้
กระทําสิ งทีดีและห้ามปรามความชัว ร้าย ซึงชนเหล่านีแหละคือผูไ้ ด้รับความสําเร็ จ
(อาลิอิมรอน : 104)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า

(9N : 199 v 2 z= ) ?.... =X   )*  ! = O p;7

ความว่า “เจ้า (มุหมั มัด) จงยึดถือไว้ซ ึงการอภัย7และจงใช้ให้กระทําความสิ งทีชอบ
...” (ส่ วนหนึงจากอายะฮฺที 199 : อัลอะอฺรอฟ
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
 Y Q
& "  2a  -vY   v- 9 ! b  ! l  2 7
-v9 ! b  ! l  2*
$ B <9 S  B*  Y $& ! B  2a  ً◌v~/
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ความว่า “ผูใ้ ดให้การช่ วยเหลือเป็ นการช่วยเหลือทีดี เขาจะได้รับส่ วนดี จากการ
ช่ ว ยเหลื อ นัน และผูใ้ ดให้ก ารช่ ว ยเหลื อที เ ลว เขาก็ จ ะได้รั บ ส่ ว นเลวจากการ
ช่ วยเหลื อนัน และพระองค์อ ัล ลอฮฺ นันย่อมมี ค วามสามารถเหนื อ ทุ ก สิ ง ”
(อัน-นิซาอฺ : 85)
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การเผยแผ่อิสลามอัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า


vm Y 2 C   : 1 % u
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ความว่า “เล่าจาก ตะมีม อัดดารี ย ์ ว่า แท้จริ งท่านนบีมูฮาํ หมัด ได้กล่าวไว้ว่า
แท้จริ งศาสนาคือการแนะนํา แท้จริ งศาสนา คือการแนะนํา แท้จริ งศาสนา คือ
การแนะนํา พวกเขาได้ถามว่า เพือใคร โอ้ท่า นรอซู ลลุ ้ลลอฮฺ ท่านตอบว่า เพือ
อัลลอฮฺ เพือคัมภีร์ของพระองค์ เพือศาสนทูตของพระองค์ เพือผูน้ าํ มุสลิ ม
และเพือมุสลิมโดยทัว ไป”
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า

: 1 % Y9 W k t( ^ (C D ^( 
 " * L 9 2 vD  9 ' =   ¡) 2 9 * ))
(  _*() (( 9 , {
 ) $ c , ; <9 1 ' 2  W 1  / ( 1 %
ความว่า “เล่ าจากอบี ม สั อูด อุ ก บะหฺ บุ ตร อัม รฺ อัล อันซอรี ย ์ อัล บัดรี ย ์ ว่า ท่า น
รอซูลลุล้ ลอฮฺ กล่าวว่า ผูใ้ ดชีนําสู่ ความดี เขาจะได้รับผลบุญตอบแทน เท่ากับผู้
ทีทาํ ความดีนน”
ั (รายงานโดย มุสลิม)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า

( Y\] : 96 v 2 z= ) ?....v~  O 2   ) < E X  ,'O7

ความว่า “เจ้าจงปราบความชัว ด้วยสิ งทีดี...” (ส่ วนหนึงจากอายะฮฺที 96 : อัลมุอฺมินูน)
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ศาสดามุฮมั มัด ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ครังสําคัญทีสุด และถูกกลัน แกล้ง
อย่า งหนัก หน่ วง ในขณะที ท่า นเดิ นทางไปเผยแพร่ ศาสนาที เมืองฏออี ฟ เพือเชิ ญชวนให้ช นชัน
ปกครองของเมืองศรัทธาต่อเอกภาพของพระเจ้าเรี ยกร้องให้พวกเขาเชื อในพระเจ้าองค์เดียว พวก
เขามิใช่เพียงไม่ยอมรับยังพูดจาถากถางท่านด้วยคําพูดทีหยาบคาย พร้อมทังโห่ไล่ท่านให้พน้ จากที
นัน ประชาชนบางกลุ่มขว้างปาท่านด้วยก้อนหิ น จนศีรษะแตกเลือดโทรมกายท่านยืนทอดอาลัยต่อ
ความหยาบคายของพวกฏออีฟด้วยหัวใจทีอ่อนระโหยพร้อมทังขอให้พระเจ้ายกโทษให้ชนกลุ่มนี
จากความโง่เขลาทีได้ปฏิบตั ิตอ่ ท่าน
g  Fr , , / (* W g  Fr E 
 " B 2 L , ,  "    $ a  L "* , q Y 1 L 9 N L " ››
 " B 2 * ,  / (* W
_*( ‹‹  { E  g  Fr , ,  m aY I) *)  D "' g  Fr E 
. KG
 2 L 9 2 9 &   * 
P ( ¥ D
โดยแท้จริ งการกระทําทังหลาย ย่อมขึนอยูก่ บั เจตนา และแท้จริ งแต่ละบุคคลย่อม
ได้รับผลตามทีเขาเจตนา ดังนันบุคคลใดซึ งการอพยพของเขา (เป็ นไป) เพือ
อัลลอฮฺ และรอซู ลของพระองค์ แน่นอนการอพยพของเขานัน ก็เพืออัลลอฮฺ
และรอซู ลของพระองค์ และบุคคลใดซึ งการอพยพของเขา (เป็ นไป) เพือ
(ธุ รกิจ) ทางโลกทีเขาประสบกับมันหรื อผูห้ ญิงทีเขาจะแต่งงานกับนาง แน่นอน
การอพยพของเขานันก็ได้รับผลตามทีเขา (เจตนา) อพยพเพือสิ งนัน
ดังนันภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ผูบ้ ริ หาร
มีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านต่างๆคือ แสดงให้เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการ
เรี ยกร้องเชิญชวนสู่ คาํ สอนอิสลามและทําการ ดลจิต เพือให้กาํ ลังใจด้วยวาจา การกระทําแบบอย่างทีดี
เกียวกับการทํางานหรื อส่ วนตัวต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือกฎหมายและคําสอนอิสลามโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือภักดีแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อลั ลอฮฺ แต่เพียงผูเ้ ดียว เรี ยกร้องให้บุคลากรได้
ยึดเหนียวเลือมใสต่อคําสอนอิสลาม เพือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีกาํ ลังใจ มีความบริ สุทธิx ใจ และ
ทุ่มเท สร้างความรู้สึกเป็ นพีน้องกันในอิสลาม เพือทํางานเป็ นทีมทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานทีมุง่ สู่ การเปลียนแปลง
3. ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ หมายถึง การทีผบู้ ริ หารใช้คาํ พูดและหรื อการ
กระทําปลุ กปลอบใจและดลจิตให้เกิ ดกําลังใจ เร้ าอารมณ์ ทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความร่ าเริ งมี
ชีวติ ชีวากระตือรื อร้นทําให้ผใู้ ต้บงั คับบันชาทุม่ เทการทํางานมากกว่าทีคิดไว้โดยผูบ้ ริ หารแสดงออก
เกี ยวกับการคิดในแง่บวก ให้กาํ ลังใจและเกิ ดความกระชุ่ มกระชวยในการทํางาน กระตือรื อร้ น
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แสดงให้เป็ นภาพอนาคต มุง่ มัน ตังใจ กระตุน้ การเสี ยสละ ทุม่ เท ให้ทาํ งานเป็ นทีม ตังมาตรฐานการ
ทํางานไว้สูง ทําเพือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนทําเพือกลุ่มและผูกพันอยูก่ บั จุดมุ่งหมาย
ของผูน้ าํ ส่ งเสริ มความ ภาคภูมิใจ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นการกระตุน้ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน การพูดให้กาํ ลังใจ และแสดงความชือมัน ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ งเสริ ม
ให้มีบทบาทและแสดงผลงานทางวิชาการ ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างบรรยากาศ
การสื อสารแบบเปิ ดและเชือถือไว้วางใจกันและกัน
การสร้างแรงบันดาลใจโดยการสนับสนุ นเกือกูลให้ครู ผสู้ อนมีบทบาทใน
การใช้ความคิดวิเคราะห์เพือเพิม ความชํานาญในการทํางาน สอดคล้องกับคําสอนอิสลาม ดังอัลลอฮฺ
ได้ตรัสไว้วา่

ù
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ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผูท้ รงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์
จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า นันผูท้ รงใจบุญยิง ผูท้ รงสอนการใช้
ปากกา ผูท้ รงสอนมนุษย์ในสิ งทีเขาไม่รู้” (อัล-อะลัก :1-5)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
(114 : j) ∩⊇⊇⊆∪ $Vϑù=Ïã ’ÎΤ÷ŠÎ— Éb>§‘ ≅è%uρ

ความว่า " และจงกล่าวเถิ ด ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรด
เพิม พูนความรู้แก่ขา้ พระองค์ดว้ ย (ให้เพิม ความรู้ทีเป็ นประโยชน์) " (ตอฮา :114)
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ตัวอย่างเหตุการณ์ การแสดงคําปราศรัยเพือสร้ างแรงบันดาลใจของท่า น
นบีฮมั หมัด แก่ชาวอันซอร
เมือท่านนบี เริ มแจกจ่ายทรัพย์สินทียืดได้จากสงความฮุนยั น์ทีญิรอนะฮฺ
ท่านได้ให้ทรัพย์สินส่ วนใหญ่แก่พวกกุเรซ ซึ งท่านต้องการจะทําให้ความทรัทธาในอิสลามของคน
พวกนีเข้มแข็ง เนืองจากชาวมักกะฮ.ส่ วนใหญ่เป็ นพวกกุเรซและเครื อญาติของท่านนบี คนหนุ่ม
บางคนในหมูช่ าวอันซอรจึงรู้สึกไม่พอใจในส่ วนแบ่งเล็กๆ น้อยๆ ทีตวั เองได้รับ
เมือท่านนบี ได้ทราบถึงความรู้สึกของพวกชายหนุ่มชาวอันซอร ท่านก็
ได้เรี ยกชาวอันซอรมารวมกันในสถานทีแห่งหนึงและท่านได้กล่าวแก่คนเหล่านีว่า “พวกท่านพูด
เช่นนันใช่ไหม? ” ชาวอันซอรได้ตอบว่า “ คนหนุ่มบางทีพูด แต่คนทีมีความคิดและเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
ไม่มีใครสักคนแม้แต่จะคิด และเรื องเช่นนันไม่เคยเกิดขึนในความคิดของพวกเราเลย”
เมือได้ยนิ เช่นนัน ท่านนบี ก็กล่าวว่า “พวกชาวอันซอรทังหลาย ฉันมิได้
มายังพวกท่านตอนทีพวกท่านหลงทาง และอัลลอฮ.ได้ทรงให้ฉนั มานําทางพวกท่านกระนันหรื อ?”
พวกอันซอรได้ตอบว่า “อัลลอฮ.และท่านนบี ของพระองศ์ทีทรงกรุ ณา
ปรานีเป็ นทีสุด”
ท่านนบี จึงได้ถามต่อว่า “พวกท่านได้แตกแยกกันกันและพระองศ์ทาํ ให้
หัวใจของพวกท่านอ่อนโยน และพวกท่านได้รวมกันเป็ นหนึงเดียวเพราะฉันมิใช่หรื อ?”
พวกอันซอรได้ตอบว่า “ใช่แล้ว ท่านทําความดีอนั ยิง ใหญ่ไว้ให้แก่เรา”
ท่านนบี จึงถามต่ออีกว่า “ก่อนหน้านีพวกท่านยากจนและอัลลอฮ.ทรง
ทําให้พวกท่านมัง คัง โดยฉันมิใช่หรื อ”
เมือชาวอันซอรตอบยอมรับ ท่านนบี จึงได้ถามพวกเขาว่า “ชาวอันซอร
ทังหลาย ทําไมพวกท่านไม่พดู กับฉัน?” และได้กล่าวต่อว่า “ฉันจะยอมรับถ้าพวกท่านตอบว่า ‘ท่าน
มาโดยไม่มีความเชือถือ แต่พวกเราเชือท่าน ท่านหนีมาและเราได้ช่วยท่าน ท่านเป็ นผูล้ ีภัยและเราก็
ให้ทีหลบภัยแก่ทา่ น ท่านยากจนและเราให้ความสะดวกแก่ท่าน’ ชาวอันซอรเอ๋ ยพวกท่านไม่พอใจ
หรื อทีคนเหล่านีได้อูฐได้แพะกลับไปในขณะทีทา่ นกลับไปพร้อมกับนบีของอัลลอฮ.”
เมือได้ยินคําพูดเช่ นนัน ชาวอันซอรก็ถึงกับร้ องไห้ด้วยความตืนตันจน
นําตาชุ่มเครา ท่านนบี ได้กล่าวต่อว่า “ถ้าการอพยพมิได้ถูกกําหนดไว้ก่อน ฉันก็จะเป็ นชาวอัน
ซอรคนหนึ งเหมือนกัน ถ้าทุกคนไปหนึ งและชาวอันซอรไปอีกทางหนึ ง ฉันก็ไปกับชาวอันซอร
โอ้อลั ลอฮ. ขอพระองศ์ได้โปรดประทานความเมตตาต่อชาวอันซอรและลูกหลานของพวกเขาด้วย
เถิด”
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เราไม่สามารถทีจะคิดถึงความรู้สึกตืนตันใจของชาวอันซอรได้ในตอนนัน
แต่ท่าน นบี ก็ได้ทาํ ให้พวกเขาเข้าใจว่าคนเหล่านีเป็ นคนทีเพิงมารับอิสลาม และพวกเขาได้รับ
ส่ วนแบ่งมากก็เพือที พวกเขาจะได้มี ใจโน้ม มาสู่ อิสลาม มิใ ช่ เพราะท่านนบี โปรดปรานคน
เหล่านันเป็ นพิเศษแต่ประการใด
ดังนันภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ผูบ้ ริ หาร
มีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านต่างๆ คือ การทีผบู้ ริ หารใช้คาํ พูดและหรื อการกระทําปลุกปลอบใจ
และดลจิตให้เกิดกําลังใจ เร้าอารมณ์ ทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความร่ าเริ งมีชีวิตชีวากระตือรื อร้นทํา
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุ่มเทการทํางานมากกว่าทีคิดไว้ โดยผูบ้ ริ หารแสดงออกเกียวกับการคิดในแง่
บวก ให้กาํ ลังใจให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในการทํางาน กระตือรื อร้น แสดงให้เป็ นภาพอนาคต
มุ่งมัน ตังใจ กระตุน้ การเสี ยสละ ทุ่ม เท ให้ทาํ งานเป็ นที ม ตังมาตรฐานการทํางานไว้สูง ทํา เพือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ทําเพือกลุ่มและผูกพันอยูก่ บั จุดมุง่ หมายของผูน้ าํ ส่ งเสริ มความ
ภาคภูมิใจ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นการกระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แสดงความสามารถในการ
ทํางาน การพูดให้กาํ ลัง ใจ และแสดงความชื อมัน ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ งเสริ มให้มีบทบาทและ
แสดงผลงานทางวิชาการ ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างบรรยากาศการสื อสารแบบ
เปิ ดและเชือถือไว้วางใจกันและกัน
4. ด้ านการกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual stimulation ) หมายถึง การทีผนู้ าํ
มีการกระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทําให้ผตู้ ามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพือหาข้อสรุ ปใหม่ทีดีกว่าเดิม เพือทําให้เกิดสิ งใหม่และ
สร้ า งสรรค์ มีการตังสมมติฐานการเปลี ยนกรอบ (Reframing) การมองปั ญหา และการเผชิ ญกับ
สถานการณ์ เ ก่ า ๆ ด้ว ยวิธี ท างแบบใหม่ มี ก ารจูง ใจและสนับ สนุ น ความคิ ดริ เริ ม ใหม่ๆ ในการ
พิจารณาปั ญหาและการหาคําตอบของปั ญหา มีการให้กาํ ลังในผูต้ ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใหม่ๆ ผูน้ าํ มีการกระตุน้ ให้ผตู้ ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วจิ ารณ์ความคิดของผูต้ าม
แม้วา่ มันจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ าํ ผูน้ าํ ทําให้ผตู้ ามรู้สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิ งท้าทาย
และมันเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหาร่ วมกัน โดยผูน้ าํ จะสร้ างความเชื อมัน ให้ผูต้ ามว่าปั ญหาทุก
อย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปั ญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าํ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงานุทุกคน ผูต้ ามจะได้รับ
การกระตุน้ ให้ตงคํ
ั าถามต่อค่านิ ยมของตนเอง ความเชื อและประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญาเป็ น
ส่ วนทีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการทีจะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปั ญหา
ของตนเอง
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การศรัทธายอมรับต่ออิสลาม และการศึกษาศาสตร์ ต่างๆเพือแก้ปัญหาของ
มนุ ษ ย์นัน พระองค์อลั ลอฮฺ เน้นยํามนุ ษ ย์ใ ห้ใ ช้ เครื องมื อทางสติ ปั ญญาคิ ดอ่า น ใคร่ ค รวญ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังอัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้วา่
ãΠtø.F{$# y7š/u‘uρ ù&tø%$# ∩⊄∪ @,n=tã ôÏΒ z≈|¡ΣM}$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ “Ï%©!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ &tø%$#﴿
(1- 5 : :=) ﴾ ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z≈|¡ΣM}$# zΟ¯=tæ ∩⊆∪ ÉΟn=s)ø9$$Î/ zΟ¯=tæ “Ï%©!$# ∩⊂∪

ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผูท้ รงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์
จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า นันผูท้ รงใจบุญยิง ผูท้ รงสอนการใช้
ปากกา ผูท้ รงสอนมนุษย์ในสิ งทีเขาไม่รู้” (อัลอะลัก : 1-5)
อัลลอฮ์ได้ตรัสอีกว่า
(114 : j) ∩⊇⊇⊆∪ $Vϑù=Ïã ’ÎΤ÷ŠÎ— Éb>§‘

≅è%uρ

ความว่า " และจงกล่าวเถิ ด ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรด
เพิม พูนความรู้แก่ขา้ พระองค์ดว้ ย (ให้เพิม ความรู้ทีเป็ นประโยชน์) " (ตอฮา : 114)
ชนิดของการกระตุน้ ทางปัญญา มีดงั นี
แบส (Bass, 1985: 110) ได้ชีแนะวิธีทีผนู้ าํ ใช้กระตุน้ ปัญญา ดังนี
1. การกระตุน้ ทางปั ญญาโดยใช้หลักเหตุผล (Rationally) โดยผูน้ าํ จะเอา
ด้านความสําเร็ จ ผูน้ าํ เน้นหนักทีโครงสร้างงานทีเป็ นทางการ การตัดสิ นใจของผูน้ าํ จะใช้ขอ้ มูลเพียง
เล็กน้อย แต่จะเน้นหนักทีความเร็ วและประสิ ทธิผลในการแก้ปัญหาเป็ นสําคัญ
2. การเน้นทีการอยูร่ อด (Existentially) โดยผูน้ าํ จะสนใจเกี ยวกับการเพิม
ความมัน คงความเชื อถือและการสร้างทีมงาน ผูน้ าํ อาศัยกระบวนการทีไม่เป็ นทางการ และความ
เชือมัน ว่าสติปัญญาสามารถเกิดขึนจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ดังนัน ผูน้ าํ จะตัดสิ นใจโดย
วิธีการผสมผสาน ต้องการข้อมูลจํานวนมากและแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี
3. การใช้ประสบการณ์ (Empirically) ผูน้ าํ จะแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลจาก
ประสบการณ์แก้ปัญหาแบบเป็ นขันตอน และใช้ขอ้ มูลจํานวนมากเพือให้ได้คาํ ตอบทีดีทีสุดของการ
ปรับปรุ งความมัน คง ความปลอดภัยและการดํารงอยูต่ อ่ ไปขององค์การ
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4. การมุง่ เน้นความเป็ นเลิศ (Ldealistically) ผูน้ าํ จะเน้นทีการเจริ ญก้าวหน้า
การปรับตัว การเรี ยนรู้ ความหลากหลายและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบการตัดสิ นใจจะมี
ความยืดหยุน่ จะใช้ขอ้ มูลน้อยในการตัดสิ นใจ แต่จะรวบรวมข้อมูลเพิมเติมอย่างต่อเนืองและค้นหา
วิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาถ้ามีความจําเป็ น นอกจากนัน จะพบลักษณะของการกล้าเสี ยและการ
คิดค้นสิ งใหม่ๆ ในผูน้ าํ เช่นนีด้วย
ความจําเป็ นในการกระตุน้ ทางปัญญา มีดงั นี
การกระตุน้ ทางปั ญญาใช้เมือกลุ่มหรื อองค์การ กําลังเผชิ ญกับปั ญหาทีเห็น
ไม่ชดั เจน(Structured Problem) แบส (Bass. 1985: 120) กล่าวว่า ผูน้ าํ จะต้องมีสติปัญญาทีจะ
วิเคราะห์ กําหนดปั ญหา เลือกวิธีการแก้ไข และต้องกระตุน้ ปั ญญาให้ผตู้ ามสามารถมองเห็นปั ญหา
ชัดเจนขึนและสามารถตัดสิ นใจหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้
ตัวอย่าง สถานการณ์ทีผนู้ าํ การเปลียนแปลงใช้การกระตุน้ ทางปั ญญา เพือ
การเปลียนแปลงกลุ่มและองค์การ เช่น
1. เมื อกลุ่ ม และองค์ก ารถู ก คุ กคามจากสิ ง แวดล้อม เช่ น ถู ก ฝ่ ายตรงข้า ม
สร้างปันป่ วนเป็ นระยะๆ
2. เมือเกิดปัญหารุ นแรงทีลดประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงาน เช่น ขาดอุปกรณ์
ขาดวิธีการปฏิบตั ิทีเหมาะสม
3. เมือขาดประสิ ทธิ ภาพเพราะเครื องมือชํารุ ด ขาดวัสดุอุปกรณ์ พนักงาน
ขาดงาน
4. เมือผูน้ าํ มีอาํ นาจเพียงพอทีจะทําการเปลียนแปลงและริ เริ มวิธีการทีจะ
สามารถแก้ปัญหารุ นแรงทีองค์การกําลังเผชิญอยู่
วิธีการกระตุน้ ทางปัญญามีดงั นี
แบส (Bass, 1985:155) กล่าวว่า ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะทําให้ผตู้ ามนึ กถึ ง
ปั ญหาและวิธีการแก้โดยการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ชี ทางเลือกปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา กําหนดค่านิ ยม
กําหนด จุดมุง่ หมาย สร้างภาพพจน์ คําขวัญ สัญลักษณ์ทีผตู้ ามสามารถเข้าใจได้ง่าย ทําให้ผตู้ ามเกิด
ความสนใจเข้าใจและยอมรัย ตลอดจนผูน้ าํ ใช้คาํ ถามทีเกียวกับสภาพปั จจุบนั ให้ผตู้ ามใช้ความคิด
เกี ย วกับ สิ งกําลัง ทําและเหตุผลในการกระทํา 6 การเกื อกูลยอมรั บเป้ าหมายกลุ่ม หมายถึ ง การ
แสดงออกของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ทีมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการร่ วมมือและการให้ความช่วยเหลือ
กับคนทํางาน เพือให้การทํางานทีเป็ นกลุ่มสู่ เป้ าหมายทีตรงกันโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีคุณลักษณะ
ในด้าน ต่างๆได้แก่ การส่ งเสริ มให้มีการมีส่วนร่ วม การมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน การประเมิน ประชุม
ปรึ กษาหารื อและการคิดแบบแก้ปัญหา

58

ดัง นันภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลง ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญาผูบ้ ริ ห าร
มีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านต่างๆคือ พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทีแสดงให้เห็นในการบริ หาร
ที เ ป็ นกระบวนการกระตุ ้น บุ ค ลากรให้เ ห็ น วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางใหม่ ใ นการแก้ปั ญ หาโดยใช้
สั ญ ลัก ษณ์ จิ น ตนาการและภาษาที เ ข้า ใจง่ า ยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้า ใจบทบาทและยอมรั บ
ในบทบาท สร้ า งความมัน ใจและส่ ง เสริ มคุ ณค่า ของผลลัพธ์ ที ตอ้ งการ โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมี
คุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ การให้ครู ได้ร่วมวางแผนการกระตุน้ บุลากรให้แก้ปัญหา การตัง
คําถามต่อผูร้ ่ วมงาน การจัดอบรมการสร้างทีมงานสํารอง การใช้ความสามารถของผูร้ ่ วมงาน การ
ปรึ กษาหารื อ การร่ วมกันแก้ปัญหา อย่างเป็ นระบบ เป็ นผลให้บุคลากรเกิ ดความพยายามในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึน และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อย
5. การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration)
หมายถึง ผูน้ าํ จะมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู้ ามเป็ น
รายบุ ค คล และทํา ให้ผูต้ ามรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่า และมี ค วามสํา คัญผูน้ ํา จะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที
ปรึ ก ษา (Advisor) ของผูต้ ามแต่ล ะคน เพือการพัฒนาผูต้ าม ผูน้ าํ จะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความ
ต้องการของปั จเจกบุคคล เพือความสัมฤทธิx และเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าํ จะพัฒนาศักยภาพของผู้
ตามและเพือนร่ วมงานให้สูงขึน นอกจากนี ผูน้ าํ จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดยการให้โอกาสในการ
เรี ยนรู้สิ งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านความจําเป็ นและความต้องการ การประพฤติของผูน้ าํ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับกําลังในมากกว่า บางคนได้รับอํานาจการตัดสิ นใจด้วย
ตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานทีเคร่ ง ครัดกว่า บางคนมีโครงสร้ างงานทีมากกว่า ผูน้ าํ มีการ
ส่ ง เสริ ม การสื อ สารสองทาง และมี ก ารจัด การด้ว งการเดิ น ดู ร อบๆ (Management by Walking
Around) มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่ วนตัว ผูน้ าํ สนใจความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจก
บุคคลเป็ นทังคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็ นพนักงานหรื อเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต ผูน้ าํ จะมี
การฟังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการเอาในเขามาใส่ ใจเรา (Empathy) ผูน้ าํ จะมีการมอบหมายงานเพือ
เรี ยนรู้สิ งใหม่ ๆ ทีทา้ ทายความสามารถ ผูน้ าํ จะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคําแนะนํา การสนับสนุน และ
การช่ ว ยให้ก้า วหน้า ในการทํา งานที รั บ ผิด ชอบอยู่หรื อ ไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รู้ สึ ก ว่า เขากํา ลัง ถู ก
ตรวจสอบ
องค์ป ระกอบพฤติ ก รรมเฉพาะทัง 4 ประการ (41’s) ของภาวะผูน้ ํา การ
เปลี ย นแปลงนี จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน (Interco Related) อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารแบ่ ง แยกแต่ ล ะ
องค์ประกอบ เพราะเป็ นแนวคิดพฤติกรรมทีมีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัย
ตามวัตถุประสงค์
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แบส (Bass, 1985 : 82) กล่าวว่า การคํา นึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคลเป็ น
ลักษณะทีสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ งจะมีผลต่อความพึงพอใจที
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีตอ่ ผูน้ าํ และสมรรถนะในการผลิตของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจทีมีผลต่อการทํางานและอาชีพของเรา
ลักษณะของการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล มีดงั นี
แบส (Bass, 1985 : 82) ได้แบ่ง ลักษณะของการคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุคคลไว้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การคํา นึ ง ในลั ก ษณะกลุ่ ม โดยที ผู้บ ัง คับ บัญ ชาให้ ค ํา ปรึ กษาแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นกลุ่มปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนเหมือนๆกัน และให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การคํานึ งถึ ง ในลักษณะของปั จเจกบุค คลโดยผูบ้ งั คับบัญชาปฏิ บ ตั ิต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแตกต่างกันตามความต้องการและความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน
การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคล และให้ความสําคัญต่อผูอ้ ืน สอดคล้องกับ
คําสอนอิสลาม ดังอัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้วา่
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ความว่า “และพวกเขา(ชาวอันซอร) เห็นแก่ผอู้ ืนเหนือกว่าตัวเอง แม้พวกเขาจะมี
ความต้องการอยูก่ ต็ าม” (อัลฮัชรฺ : 9)

ดังอัลลอฮฺ

การเสี ยสละ อดทน ทุม่ เทในการปฏิสัมพันธ์ตอ่ ผูอ้ ืน และในกิจการงานอืนๆ
ได้กล่าวโดยรวมๆไว้วา่
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ความว่า “และเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอน จนกว่าเราจะรู้วา่ ใครเป็ น
พวกทีเสี ยสละและอดทนจากพวกท่าน” (มุฮาํ มัด : 31)
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นบีมุฮาํ มัด

ให้มีความสุ ภาพอ่อนโยนในการปฏิสัมพันธ์และในทุกกิจการงาน ดังท่าน
ได้กล่าวไว้
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ความว่า “เล่าจากอาอิฉะห์วา่ ท่านรอซูลลุล้ ลอฮฺ กล่าวว่า แน่แท้อลั ลอฮฺ นัน
สุ ภาพอ่อนโยน พระองค์รักความสุ ภาพอ่อนโยนในกิจการทังปวง” (รายงานโดยบุ
คอรี และมุสลิม)
ผูบ้ ริ ห ารสมควรมี บุ ค ลิ ก ที น่ า นับ ถื อ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ ผูร้ ่ ว มงานโดยให้
ความสําคัญต่อความเป็ นปัจเจก และไม่แสดงความเย่อหยิง จองหอง ดังอัลลอฮฺ ตรัสว่า
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ความว่า “และอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างเย่อหยิง แท้จริ งเจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลย
และจะไม่บรรลุความสู งของภูเขา” (อัลอิสรออฺ : 37)
ดังนันภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ด้านการกระตุน้ ทางปัญญาผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรม
การแสดงออกในด้า นต่ า งๆ คื อ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ ห ารที แ สดงให้ เ ห็ น ในการบริ ห ารที เ ป็ น
กระบวนการมีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ ความตังใจ และสนใจต่อเพือนร่ วมงาน สนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เป็ นพีเลียง การติดต่อและให้ความสําคัญ ต่อบุคลากรเป็ นรายบุคคล เอา
ใจใส่ ในความต้องการของบุคลากร ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดจินต์ภาพ มีความมัน คง มีความรู้สึกเป็ น
ตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้
6. การเกื/อ กู ล การยอมรั บ เป้ าหมายของกลุ่ ม หมายถึ ง การแสดงออกของ
ผูบ้ ริ หารทีมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการร่ วมมือและการให้ความช่วยเหลือกับคนทํางาน เพือให้การ
ทํางานทีเป็ นกลุ่มสู่ เป้ าหมายทีตรงกันโดยผูบ้ ริ หารมีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ การส่ งเสริ มให้มี
การมี ส่ วนร่ วม การมุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน การประเมิ น ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และการคิ ด แบบ
แก้ปัญหา
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ความว่า “และเจ้าจงปรึ กษาหารื อกับพวกเขาในกิจการงาน” (อาลิ-อิมรอน : 15 )
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ความว่า “และกิจกรรมของพวกเขานันอยูท่ ีการปรึ กษาหารื อ” (อัซซูรอ : 38)
จากอัลกุรอาน จะเห็นว่า อิสลามให้ความสําคัญการการปรึ กษาหารื อใน
ทุกกิจการการทํางานจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้องมีการปรึ กษาหารื อ จะเห็นว่าแม้กระทัง ท่านนบีมุฮาํ มัด
ก็ยงั ปรึ กษาหารื อกับบรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน
เคาะลี ฟ ะฮฺ (Kholifah) ของมุ ส ลิ ม คื อ ผูป้ กป้ องคุ ้ม ครอง ผู้เ ฝ้ าระวัง ครู
ผูน้ าํ ทาง ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ับใช้และผูเ้ ป็ นกษัตริ ยใ์ นเรื องต่างๆ ทีมีความสําคัญและกิจการของชาติ
ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศจะถูกรุ กรานหรื อจะต้องมีการสร้างสันติภาพกับอํานาจศัตรู หรื อจะต้องส่ ง
กองกํา ลัง ทหารไปช่ ว ยผูค้ น หรื อ เพื อ ปกป้ องคุ ้ม ครองมุ ส ลิ ม หรื อ รั ก ษาสั น ติ ภ าพในประเทศ
เคาะลี ฟ ะฮฺ จะต้องปรึ ก ษากับ มุส ลิ มเพราะคัมภี ร์ก รุ อานได้เขาไว้ใ ห้ท าํ เช่ นนัน แต่วตั ถุ ประสงค์
ของการศึกษามิใช่เพือบีบผูป้ กครองมุสลิมให้ปฏิบตั ิตามแนวทางของพวกเขา เพราะวัตถุประสงค์
ของการปรึ กษาหารื อก็เพือให้เคาะลีฟะฮฺได้ฟังความเห็นทังด้านดีและด้านเสี ยเกียวกับเรื องทีเกิดขึน
และหลังจากนันก็ใช้ความเห็นประกอบการตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาด
รู ป แบบของระบบรั ฐ บาลที อิ ส ลามต้อ งการที ส ร้ า งขึ นดัง กล่ า วข้า งต้น
อาจจะเห็นได้ในยุคของเคาะลีฟะฮ. ผูท้ รงคุณธรรมทังสี หลังสมัยของท่านนบีมูฮมั มัด หลังจาก
นันแล้ว ระบบการปกครองก็ได้เปลียนแปลงไปเป็ นระบบเอกาธิ ปไตยแบบสื บสันตติวงศ์ อย่างไรก็
ตามคําสัง สอนทีดีงามของอิสลาม ศีลธรรมทีถูกรักษาไว้และระบบการปกครองทีมุสลิมสร้างขึนมา
ก็เป็ นสิ งทีไม่มีอะไรในประวัติศาสตร์ จะสามารถมาเปรี ยบเทียบได้ รัฐบาลประชาธิ ปไตยทียุโรป
และอเมริ กากําลังนําเสนออยูใ่ นปัจจุบนั นีไม่มีวนั ทีจะมาเปรี ยบได้กบั รู ปแบบการปกครองทีอิสลาม
ต้องการจะสร้างขึนมา
ดัง นันภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลง ด้า นการเกื อกูล ยอมรั บ เป้ าหมายกลุ่ ม
ผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านต่างๆ คือ การแสดงออกของผูบ้ ริ หารทีมีเป้ าหมายในการ
ส่ งเสริ มการร่ วมมือและการให้ความช่วยเหลือกับคนทํางาน เพือให้การทํางานทีเป็ นกลุ่มสู่ เป้ าหมาย
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ทีตรงกันโดยผูบ้ ริ หารมีคุณลักษณะในด้าน ต่างๆได้แก่ การส่ งเสริ มให้มีการมีส่วนร่ วม การมุ่งสู่
เป้ าหมายเดียวกัน การประเมิน ประชุมปรึ กษาหารื อและการคิดแบบแก้ปัญหา

2.7 งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
2.7.1 งานวิจัยในประเทศ
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ทําการวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษามี ระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นปลงอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ตามระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ผสู้ อนอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล ด้านการ
ใช้อิทธิ พลเชิ งอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามลําดับ
ส่ วนด้านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารรับฟั งเรื องราว และความคิดเห็น
ของผูร้ ่ วมงานด้วยความสนใจ และตังใจจริ ง อยูใ่ นระดับมากทีสุด
สราญรั ต น์ จัน ทะมล (2548) ได้ศึ ก ษาภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาอําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้าน ผูบ้ ริ หารมีระดับความเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับมาก ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีผบู้ ริ หารแสดงออกมากกว่าด้านอืน คือการกระตุน้ การใช้ปัญญา ในด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผูร้ ่ วมงานทํางานกันเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ผูบ้ ริ หารทําให้ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความสนใจทีจะค้นหาวิธีการใหม่ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญา ผูบ้ ริ หารช่วยให้ผรู้ ่ วมงานมองปั ญหาในหลายแง่มุม และผูบ้ ริ หารสนับสนุ น
ผูร้ ่ วมงานให้คิ ดแก้ปั ญหาที เกิ ดขึ นแล้ว ด้ว ยวิธี ก ารใหม่ๆ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และด้า นการ
คํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล ผูบ้ ริ หารเป็ นพีเลี ยงคอยแนะนําวิธการทํางานแก่ ผูร้ ่ วมงานเป็ น
รายบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ฐิ ติ พ งศ์ คล้า ยใยทอง (2547) ได้ศึ ก ษาภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา มีพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงในสภาพรวามอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณา
พฤติ ก รรมภาวะผู้นํา ของผู้บ ริ ห ารใน 5 ด้า นคื อ การสร้ า งและการสื อ สารวิสั ย ทัศ น์ การเป็ น
แบบอย่าง การกระตุน้ การใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน และการจูงใจเชิงดลใจ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทัง 5 ด้านเช่นกัน โดยผูบ้ ริ หารมีระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ในด้านการจูงใจเชิงดล
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ใจสู งสุ ด รองลงมาได้แก่การเป็ นแบบอย่าง และการกระตุน้ การใช้ปัญญา ส่ วยพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ
ของผูบ้ ริ หารทีมีตาํ สุ ดคือการมุ่งมัน ความสัมพันธ์เป็ นรายคน ครู อาจารย์และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สํา นัก งานเขตพื นที ก ารศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ระดับ พฤติ ก รรมภาวะผูน้ ํา การ
เปลี ย นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาแตกต่างกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติทีระดับ .05 แต่เมื อ
จํา แนกตามสถานภาพด้า นเพศ อายุ วุฒ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน ประเภทของ
สถานศึ ก ษา ทํา เลที ตงของสถานศึ
ั
ก ษา ครู อาจารย์แ ละผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ นไม่
แตกต่างกัน
อัญชัญ เค็มกระโทก (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การ
เปลี ยนแปลงกับการปฏิ บ ตั ิงานในหน้า ทีการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุข ภาพชุ มชน จังหวัด
นครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน โดยรวม
และราได้อยูใ่ นระดับปานกลาง รวมทังการปฏิบตั ิงานในหน้าทีการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุมชนโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าทีการบริ หาร อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพบว่า หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
ทีมีภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงระดับสู ง มีการปฏิ บตั ิงานในหน้าทีการบริ หารงานสู งเป็ น 1.9 เท่า
ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนทีมีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงระดับตํา
สุ วินัย น่ ว มเจริ ญ (2548) ได้ศึ ก ษาภาวะผูน้ ํา เชิ ง ปริ ว รรตของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนเครื อข่ายระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการวิจบั พบว่า ภาวะผูน้ าํ เชิงปริ วรรตของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเครื อข่าย ภาพรวามอยูใ่ นระดับดีมาก
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารทีทาํ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตน เมือเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ เชิงปริ วรรตของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ งจําแนกกลุ่มตามขนาดของ
โรงเรี ยน คือขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนากเล็ก พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ควร
เข้าใจเกียวกับภาวะผูน้ าํ เชิ งปริ วรรต และนําไปทดลองทดลองใช้ในสถานการณ์ จริ งในโรงเรี ยน
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เพื อหารู ป แบบการพัฒนาภาวะผูน้ ํา เชิ ง ปริ วรรตของผูบ้ ริ หารให้ไ ด้ข ้อมูล ที
สมบูรณ์มากทีสุดเพือการพัฒนาต่อไป
ศุภกิ จ สานุ สัตย์ (2546) ได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การ
เปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครู ผูส้ อน
โดยภาพรวามพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ใ นระดับ มากในทุ ก ด้า น โดยการสร้ า งแรงบันดาลใจมี ค่า เฉลี ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นการ
กระตุ ้น เชาว์ปั ญ ญา ด้า นการคํา นึ ง ถึ ง เอกบุ ค คล และด้า นการสร้ า งบารมี ตามลํา ดับ ผลการ
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เปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน
จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่าครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแตกต่างกันมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 เมือจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า ครู ผสู้ อนทีสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน
โอฬาร บุญมี (2547) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนสภาพและแบบแลกเปลียน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าํ แบบเปลียนสภาพและแบบแลกเปลียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากผล
การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ แบบเปลียนสภาพและแบบแลกเปลียนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ด้านภาวะผูน้ าํ แบบเปลียนสภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่ มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ส่ ว นภาวะผู้นํา แบบแลกเปลี ย นโดยรวมและด้า นการให้ ร างวัล ตาม
สถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม (2547) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีจดั
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 พบว่า ข้าราชการ
ครู มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้าน ทีมีคา่ เฉลียสู งสุ ดคือ ด้านสัญลักษณ์ รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม และด้านทีมีค่าเฉลียน้อย
ที สุ ด คื อ ด้า นเทคนิ ค เมื อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู้นํา ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นที จ ัด การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาของแก่น เขต 1-5 โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน เมือจําแนกตามตําแหน่งหน้าที พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 เมือจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
เมือจําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า มีความคิดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05
2.7.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
เลทวูด แจนซี และเฟอร์ นนั เดซ (Leithwood. Jantzi and Fernandez, 1994 :
77-98) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงและความผูกพันต่อการเปลียนแปลงของครู
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในรัฐออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อการเปลียนแปลงของครู
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ครู มี ผ ลกระทบต่ อ การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของนักเรี ยนด้วย หากครู มีความผูกพัน มีความพึงพอใจ การปฏิบตั ิงานดี ส่ งผลกระทบต่อ
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นักเรี ยนนัน เอง ดังนัน หากจะถามว่าผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิx หรื อไม่ ก็อาจได้คาํ ตอบว่า
มีแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านตัวแปรอืนๆ และมีผลทางบวก และความสัมพันธ์ดว้ ย ในการศึกษา
ภาวะผู้นํา พฤติ ก รรมที ก ล่ า วมาทังหมด ภาวะผู้นํา การเปลี ย นแปลงมี ผ ลมากที สุ ด เลทวู ด
(Leithwood, 1994 : 498-518) ได้สรุ ปว่า การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีผลกระทบต่อการ
รับรู้ของครู ทีเกียวกับเงื อนไขของโรงเรี ยน ความผูกพัน การเรี ยนรู้ขององค์การ และพบอีกว่าใน
ภาวะผูน้ าํ หลายๆ รู ปแบบทีศึกษามา มีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ครู มากทีสุด ส่ วน เลทวูด และแจนซี (Leithwood & Jantzi, 2000 : 112-129) ได้เสนอแนะว่าผูบ้ ริ หาร
ทีมีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะมีพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของครู มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานละผลสัมฤทธิxทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยทางอ้อม
แบสส์ (Bass,1985) ได้ทาํ การศึกษานําร่ องในกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นทหารใน
กองทัพบกในสหรัฐอเมริ กา จํานวน 176 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าํ
ของผูบ้ งั คับบัญชาของตนเอง ผลการศึกษาพบว่า
1. ความพึ ง พอใจและประสิ ทธิ ภาพของหน่ ว ยงานของผู้รั บ รู้ ข อง
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามสัม พันธ์ ก บั ภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงในระดับ สู ง กว่า ภาวะผูน้ ํา การ
เปลียนแปลง
2. การทุ่มเทความพยายามในการทํางาน มีความสัมพันธ์ในการสร้างบารมี
การกระตุน้ การใช้ปัญญา การให้รางวัลโดยมีเงือนไขและการคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ตามลําดับและพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการ โดยมีขอ้ ยกเว้น
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลสําคัญทีจะ
ทํา ให้ การบริ หารงานวิ ชาการในโรงเรี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการใช้แบบภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลงจะสามารถทํานายตัวแปรต่าง ๆ เช่น ประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ ความพึงพอใจใน
การทํางาน ผลสัมฤทธิxทางการเรี ยน ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมได้ ทังนีเนืองจากโรงเรี ยนเป็ นแหล่ง
การเรี ยนรู้มีความสําคัญและมีคุณภาพอยูบ่ นพืนฐานของความหลากหลาย ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและการสร้ างกลไกขับเคลื อน การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื อง ซึ งแบบภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงดังกล่าวน่าจะเป็ นแบบภาวะผูน้ าํ ทีทาํ ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด
ประสิ ทธิภาพได้

