
บทที� 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยครั �งนี �มีจุดมุ่งหมายเพื�อวิ เคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ นํา 
ที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร สายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ วิจยัได้
ดําเนินการศกึษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี � 

1.  กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
                   1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
หมวด 3 การกําหนดตําแหนง่ การบรรจ ุและการแตง่ตั �ง มาตรา 18 (ข) 

       1.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที� 2  
พ.ศ. 2551  

       1.3 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแตง่ตั �ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ �น พ.ศ. 2550 หมวด 2 การแต่งตั �ง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ �นสว่นที� 3 ตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร 
         1.4  ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดบัตําแหนง่
ของตําแหนง่ปฏิบตักิารระดบัต้นที�มีประสบการณ์ และตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร  

2.  แนวคดิ ทฤษฎีเกี�ยวกบัผู้ นําและภาวะผู้ นํา 
        2.1 ความหมายของผู้ นํา 
        2.2 ประเภทของผู้ นํา 
        2.3 คณุลกัษณะผู้ นํา 
        2.4 บทบาทและภาระหน้าที�ของผู้ นํา 
        2.5 ภาวะผู้ นํา 
        2.6 ทฤษฎีเกี�ยวกบัผู้ นํา 

3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
4.  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
5.  กรอบแนวคดิ 
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กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

1.  พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.2547 หมวด 3 
การกําหนดตําแหน่ง การบรรจุ และการแต่งตั �ง ตามมาตรา 18 (ข) กําหนดตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร (ราชกิจจานเุบกษา, 2547 หน้า 7) ไว้ดงันี �  
               (1)  อธิการบดี 
              (2)  รองอธิการบดี 
              (3)  คณบดี 
              (4)  หวัหน้าหนว่ยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
              (5)  ผู้ชว่ยอธิการบดี 
              (6)  รองคณบดีหรือรองหวัหน้าหนว่ยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
                     (7)  ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้าหนว่ยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเทา่กอง 
ตามที� ก.พ.อ. กําหนด 
              (8)  ตําแหนง่อื�นตามที� ก.พ.อ. กําหนด 

2.  พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2551 
        2.1 มาตรา (ข) กําหนดตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร (ราชกิจจานเุบกษา, 2547 หน้า 37 - 
38) ไว้ดงันี �  
      (1)  อธิการบดี 
      (2)  รองอธิการบดี 
      (3)  คณบดี 
      (4)  หวัหน้าหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
      (5)  ผู้ชว่ยอธิการบดี 
      (6)  รองคณบดีหรือรองหวัหน้าหน่วยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเทา่
คณะ 
               (7)  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี ผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขต 
ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าหนว่ยงานที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเท่ากองตามที� ก.พ.อ. 
กําหนด 
      (8)  ตําแหนง่อื�นตามที� ก.พ.อ. กําหนด 

2.2 หมวด 9 การบริหารงานบคุคลของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา (ราชกิจจาน ุ
เบกษา, 2547 หน้า 40 - 41) มาตรา 65/2 พนกังานในสถาบนัอดุมศึกษามีสิทธิที�จะได้รับการ
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แตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 18 หรือตําแหน่งอื�นใดตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสภาถา
บนัอดุมศกึษาที�ออกตามมาตรา 65/1 ได้  

ในกรณีที�มีการแต่งตั �งพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามมาตรา 18 (ข) ให้พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาผู้นั �นมีอํานาจและหน้าที�ในตําแหน่งที�ได้รับการ
แต่งตั �งและมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาที�สงักัดหน่วยงานนั �นตําแหน่งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาตําแหน่งใดบงัคบั
บญัชาข้าราชการและพนกังานในส่วนราชการหรือส่วนงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัที�
สภาสถาบนัอดุมศกึษากําหนด  

3.  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั �ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ �น พ.ศ. 2550 หมวด 2 การแต่งตั �ง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ �น ส่วนที� 3 ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550 
หน้า 9 - 11) 

ข้อ 40 ให้มีการตรวจสอบคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที� ก.พ.อ. กําหนดก่อนการประเมินบุคคลเพื�อแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  

กรณีที�มีบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ�ง
มากกวา่จํานวนกรอบตําแหนง่ที�กําหนด ให้คดัเลือกบคุคลที�จะเข้ารับการประเมินตามจํานวนกรอบ
ตําแหนง่โดยดําเนินการอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดงันี � 

(1)  แต่งตั �งคณะกรรมการคดัเลือกบุคคล เพื�อกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก
บคุคล รายงานผลการพิจารณาคดัเลือกบคุคล และตรวจสอบกรณีมีการทกัท้วงผลการคดัเลือก 

(2)  การคดัเลือกให้ดําเนินการตามขั �นตอน ดงันี � 
            (ก) สํารวจข้อมลูผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน 
          (ข) ให้ผู้บงัคบับญัชาประเมินคณุลกัษณะของผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

        (ค) ให้แจ้งข้าราชการผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนสง่เอกสารเพื�อประกอบการพิจารณา
คดัเลือก 

        (ง) รวบรวมข้อมลูทั �งหมดเสนอคณะกรรมการตาม (1) 
        (จ) สรุปความเห็นและข้อสงัเกตของคณะกรรมการตาม (1) 
        (ฉ) ให้แจ้งผู้ ได้รับการคดัเลือกทราบ 
        (ช) ประกาศผลผู้ได้รับการคดัเลือกอยา่งเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการทกัท้วงได้

ภายในระยะเวลาที�กําหนด 
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ข้อ 41  การประเมินบคุคลเพื�อแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ประเภทผู้บริหารต้องประเมินจาก
การปฏิบตังิาน คณุลกัษณะและสมรรถนะของบคุคลที�จําเป็นสําหรับตําแหนง่ 

ข้อ 42  การประเมินการปฏิบตังิานให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดงันี � 
             (1) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
             (2) ความรับผิดชอบตอ่หน้าที� 

 (3) การวางแผน การควบคมุ การติดตามผลการปฏิบตังิานและการพฒันางาน 
 (4) การแนะนําการสอนงานและการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     ทั �งนี � คณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ประเภทผู้บริหารต้องผา่นการอบรมหลกัสตูร 
นกับริหารที� ก.พ.อ. รับรอง 

ข้อ 43  ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามข้อ 42 (1) ให้พิจารณาจากการมี
ความรู้และประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถ
ปฏิบตังิานให้สําเร็จโดยประหยดัทรัพยากร ความสามารถในการตดัสินใจ และความคดิริเริ�ม 

ข้อ 44  ความรับผิดชอบตอ่หน้าที�ตามข้อ 42(2) ให้พิจารณาจากความสามารถในการ
บริหารงานที�อยู่ในความรับผิดชอบ การดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย และ
ความสําเร็จของงานเป็นหลกั และการยอมรับปัญหาที�เกิดจากการทํางานและความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากผลของการปฏิบตังิานประกอบด้วย 

 ข้อ 45  การวางแผน การควบคมุ การติดตามผลการปฏิบตัิงานและการพฒันางานตาม
ข้อ 42 (3) ให้พิจารณาจากความสามารถในการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปีของหน่วยงาน 
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผนดงักล่าว และติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานและ
การปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา ตลอดจนการปรับปรุงและการพฒันางาน 

ข้อ 46  การแนะนําการสอนงาน และการพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชาตามข้อ 42(4) ให้
พิจารณาจากการให้คําปรึกษา แนะนําสอนงานผู้ ใต้บงัคบับญัชา และการปรับปรุงและพฒันา
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 47  การประเมินคณุลกัษณะของบคุคลที�จําเป็นสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้
ประเมิน ดงันี � 
     (1) ความประพฤติให้พิจารณาจากอปุนิสยัความประพฤติทั �งในด้านส่วนตวัและ
การรักษาวินยัข้าราชการ ทั �งนี � ให้พิจารณาจากประวตัิส่วนตวั ประวตัิการทํางาน และพฤติกรรมที�
ปรากฏทางอื�น 
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    (2) ความมีมนุษยสมัพนัธ์ให้พิจารณาจากการให้ความร่วมมือในส่วนที�เกี�ยวกับ
ราชการ ทั �งหน่วยงานภายในและภายนอกที�ต้องปฏิบตัิงานเกี�ยวข้องกนั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่มหาวิทยาลยัหรือสว่นราชการอื�น 

ข้อ 48  การประเมินสมรรถนะของบุคคลที�จําเป็นสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้
ประเมิน ดงันี � 
    (1)  ความเป็นผู้ นําให้พิจารณาจากความสามารถในการวางตน และเป็นตวัอย่าง
ที�ดีการมีศลิปะในการโน้มน้าว จงูใจ กระตุ้นและให้กําลงัใจแก่ผู้ ร่วมงานเพื�อให้เกิดความร่วมมือใน
การปฏิบตังิาน ความตั �งใจและเตม็ใจร่วมกนัทํางานให้สําเร็จ และความสนใจและความสามารถใน
การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของทีมงานด้วยวิธีการอยา่งเหมาะสม 
    (2)  การคิดเชิงกลยทุธ์ให้พิจารณาจากความสามารถในการประเมินสถานการณ์
การกําหนดกลยทุธ์การลดจดุอ่อนและเสริมจดุแข็ง การแปรวิกฤตเป็นโอกาส และการคิดเพื�อให้
ได้รับชยัชนะในทกุสถานการณ์ 
    (3)  การตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา ให้พิจารณาจากความสามารถในการ
วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา การวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมีหลายทางเลือก การ
เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้ข้อมูลประกอบในการ
ตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 
    (4)  วิสัยทัศน์ให้พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์หรือพยากรณ์
สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล และการกําหนดกลยุทธ์และวางแผนการ
ดําเนินการเพื�อรองรับสิ�งที�คาดวา่จะเกิดขึ �นทั �งด้านที�เป็นผลโดยตรงและผลกระทบ 

 ข้อ 49  การแตง่ตั �งบคุคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ที� ก.พ.อ. กําหนดให้เป็น
ระดบั 7 – 8 ให้แตง่ตั �งเมื�อบคุคลดงักลา่วได้รับเงินเดือนไมตํ่�ากวา่ขั �นตํ�าของระดบั 8  

 ข้อ 50  การกําหนดคา่นํ �าหนกัในแตล่ะองค์ประกอบและเกณฑ์การตดัสินเพื�อแตง่ตั �
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับลกัษณะงานของหน่วยงาน และระดบั
ตําแหนง่ของตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร 

ข้อ 51 การประเมินให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบคุคลและประเมินผลงานที�
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยันเรศวร (ก.บ.ม.) แต่งตั �งซึ�งคณะกรรมการ
ดงักลา่วต้องมีระดบัตําแหนง่ไมตํ่�ากวา่ตําแหนง่ที�เสนอขอรับการประเมินหรือเทียบเทา่ 

4.  ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดบัตําแหนง่ของ 
ตําแหนง่ปฏิบตัิการระดบัต้นที�มีประสบการณ์ และตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร (มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2550) 
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  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
นเรศวร พ.ศ.2533 และโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยันเรศวร ในคราวประชมุครั �งที�
11/2550 เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2550 ประกอบกบัความในข้อ 11 ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
นเรศวรว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแตง่ตั �งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา
ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ �น พ.ศ. 2550 จึงให้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดบัตําแหน่งของ
ตําแหนง่ตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร ไว้ดงันี � 

การพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งให้พิจารณาเหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ของ
หนว่ยงานเป็นหลกัและให้มีการประเมินคา่งานของตําแหนง่ ดงันี � 

1.  หน้าที�และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ได้แก่ จํานวนและระดบัตําแหน่งของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาซึ�งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ระดบัความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง จํานวนเงินงบประมาณและลกัษณะของกิจกรรมทางการเงิน และความยตุิธรรม ความ
ซื�อสตัย์และการรักษาความลบัของราชการ 

2.  ความยุง่ยากของงาน ความสามารถที�จําเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ขอบเขตของการ
ตดัสินใจ ความคิดริเริ�มที�ต้องใช้ในงาน และลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของการติดตอ่กบัผู้ อื�นในการ
ปฏิบตังิาน 

3.  ระดบัความสําคญัของการควบคมุ กํากบั บงัคบับญัชาและการตรวจสอบงาน 
4.  ความรู้ที�ต้องการในการปฏิบตัิงาน คือ ความรู้ความสามารถที�ต้องการของตําแหน่ง

และความรู้ที�จําเป็นในการปฏิบตัิงานตามหน้าที�และความรับผิดชอบในฐานะผู้บงัคบับญัชา ได้แก่ 
ความรู้ขั �นพื �นฐานเกี�ยวกับขั �นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ความรู้ในศิลปะการบังคับบัญชา  
การบริหาร และการนําความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ในทฤษฎี แนวคิดในวิชาชีพ และ
การประยกุต์ใช้เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการตดัสินใจในเรื�อง 
ที�มีความสําคญัแตกตา่งกนั 

 จากการค้นคว้าและศึกษาระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําแหน่งประเภทบริหาร สรุปได้ว่า ผู้ ที�จะดํารง
ตําแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง่ของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ที� ก.พ.อ. กําหนดก่อนการประเมินบคุคลเพื�อ
แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหารที�ต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที� ก.พ.อ. รับรอง มีดงันี � ความเป็นผู้ นํา โดยให้พิจารณาจาก
ความสามารถในการวางตน การเป็นตวัอย่างที�ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จงูใจ กระตุ้นและให้
กําลงัใจแก่ผู้ ร่วมงาน ความตั �งใจและเต็มใจร่วมกนัทํางานให้สําเร็จ ความสนใจและความสามารถ
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ในการพัฒนาทกัษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน การตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา การมี
วิสยัทศัน์ และการกําหนดกลยทุธ์และวางแผนการดําเนินการ 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกับผ้นําและภาวะผ้นําู ู  

1. ความหมายของผู้ นํา  
อุทัย หิรัญโต (2523, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของผู้ นํา คือ บุคคลที�ทําหน้าที�ผู้บริหาร

อํานวยการ จงูใจ ริเริ�ม สร้างสรรค์ ประนีประนอมและประสานงานโดยอาศยัอํานาจหน้าที� อํานาจ 
บารมี ในลกัษณะที�เป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ เป็นเครื�องมือก่อให้เกิดพลงัร่วมของกลุ่มในการ
ดําเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 

วิจิตร วรุตบางกูร (2535, หน้า 2) ให้ความหมายของผู้ นํา คือ ผู้ ที�มีตําแหน่งเป็นหวัหน้า 
เช่น นายกรัฐมนตรี อธิบดี อธิการบดี เ ป็นต้น บุคคลเหล่านี �มีฐานะ ตําแหน่ง มีอํานาจ  
มีหน้าที� และความรับผิดชอบในฐานะหวัหน้าของหน่วยงานนั �นๆ ผู้ นําอีกความหมายหนึ�ง หมายถึง 
ผู้ ที�มีบทบาทสําคญัและมีความสามารถในการดําเนินงานให้สําเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้ 

สุพัตรา สุภาพ (2536, หน้า 49) กล่าวว่า ผู้ นํา คือ ผู้ ที� มีลักษณะพิเศษบุคคลหนึ�ง 
ที�มีความสามารถ มีอิทธิพลในการดําเนินงานหรือปฏิบตังิานเหนือบคุคลอื�น หรือกลุ่มอื�น โดยใช้การ
ตดิตอ่สื�อสาร เพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�กําหนดไว้  

ศกัดิไทย สุรกิจบวร N (2532, หน้า 18) ผู้ นํา หมายถึง บุคคลในกลุ่ม ซึ�งสามารถนําหรือ
ประสานการทํางานของสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จ ซึ�งบุคคลนั �นได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกในกลุม่ด้วย 

บญุมา กมัปนาทพงษ์ (2532, หน้า 19) ผู้ นําหมายถึง บุคคลที�มีอิทธิพลเหนือบคุคลอื�นๆ 
ภายในกลุ่มและเป็นผู้ ที�ใช้อิทธิพลนั �น ทําให้บุคคลภายในกลุ่มปฏิบตัิงานให้กบัตนอย่างมีความพึง
พอใจ และบรรลถึุงเป้าหมายดงัที�ผู้ นําปรารถนา การใช้อิทธิพลของผู้ นําที�มีนั �นจะต้องอยู่ในลกัษณะ
ของการนํา มิใชเ่ป็นการบงัคบัผลกัดนั 

สมพงษ์ เกษมสิน (2523, หน้า 220) ผู้ นํา คือ หวัหน้าหน่วยงานหรือผู้บงัคบับญัชาสงูสุด
ในหน่วยงานนั�นเอง โดยเฉพาะผู้ นําในทางการบริหารจะเห็นได้ว่าผู้ นําของหน่วยงาน หรือองค์การ
คือผู้บริหารงานกลุม่ ทําหน้าที�อํานวยการ การริเริ�ม การประสานงาน เพื�อให้เกิดการรวมพลงัในการ
ดําเนินงานของกลุม่มุง่ไปสูค่วามสําเร็จ บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที�ได้กําหนดไว้ 

เสริมศกัด ิวิศาลาภรณ์N  (2536, หน้า 8) ผู้ นํา คือ บคุคลที�ได้รับมอบหมาย ซึ�งอาจจะได้รับ
โดยการเลือกตั �งหรือแตง่ตั �ง และเป็นที�ยอมรับของสมาชิกผู้ ร่วมงานให้มีอิทธิพลบทบาทเหนือกลุ่ม
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สมาชิกสามารถร่วมมือ ร่วมพลังในการดําเนินงานภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้สําเร็จบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 

ภิญโญ สาธร (2523, หน้า 345 - 345) ให้ความหมายของผู้ นํา ไว้วา่ 
1. บคุคลใดบุคคลหนึ�ง ในกลุ่มหลายๆ คน ที�มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือมีความสามารถใน

การจงูใจคนให้ปฏิบตัิตามความคิดเห็น ความต้องการหรือคําสั�งของเขาได้ ผู้ นํามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบตังิานหรือพฤตกิรรมของผู้ อื�น 

2. ผู้ นํา คือ ผู้ มีอํานาจเหนือในการติดตอ่สมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (Interpersonal Relation) 
ภาวะผู้ นําเป็นกระบวนการ 2 ทาง คือผู้ นําที�มีอิทธิพลเหนือผู้ตามและในทํานองเดียวกันบางครั �งผู้
ตามก็มีอิทธิพลเหนือผู้ นํา 

3. ผู้ นําแตกต่างจากหัวหน้าหรือผู้ บริหารคน 2 คนนี � อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้แต่ไม่
จําเป็นเสมอไป 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2543, หน้า 91) กล่าวว่า ผู้ นํา หมายถึง ผู้ ที�สื�อสารความหมาย 
และมีบทบาทอยา่งสําคญัในการสร้างสรรค์องค์กรที�ดี ให้อํานาจแก่คนอื�น ทําให้ผู้ ร่วมงานเจริญงอก
งามโดยการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด สร้างทีมงาน ในบางครั �งเป็นผู้ ตามที� ดี สร้าง
สิ�งแวดล้อมของการทํางานในทางบวก และให้ผลกระทบต่อผู้ตามในด้านบวกทั �งทางวิชาชีพและ
ด้านชีวิตสว่นตวั 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 31) กล่าวว่า ผู้ นํา หมายถึง เป็นบุคคลที�ทําให้องค์กร
ประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสําเร็จโดยเป็นผู้ รู้บทบาทแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลที�
เป็นผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ นํา คือ บุคคลที�ก่อให้เกิดความมั�นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื�อให้
บรรลเุป้าหมายของกลุม่ 

วิเชียร วิทยอดุม (2548, หน้า 2) กล่าวว่า ผู้ นํา หมายถึง บคุคลที�ได้รับการยอมรับหรือยก
ย่องให้เป็นผู้ นํา และต้องเป็นผู้ ที�มีความสามารถอนัเกิดจากตวัของเขาเอง จนเป็นที�ยอมรับหรือยก
ยอ่งของกลุม่ให้เป็นผู้ นําและนํากลุม่ไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมาย 

กลา่วโดยสรุป ผู้ นํา คือ บคุคลที�ได้รับคดัเลือกและยอมรับให้เป็นผู้ นํากลุ่ม หรือ องค์กร ที�
มีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ ใต้บงัคับบญัชาปฏิบัติตามคําสั�งเพื�อดําเนินงานและ
ภารกิจตา่งๆ ขององค์กรให้สําเร็จบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 

2. ประเภทของผู้ นํา 
การจําแนกประเภทของผู้ นํา นั �นมีหลายแนวคิดที�ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบง่ แต่สรุปแล้ว

นกัวิชาการทั �งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ และการบริหาร ได้จําแนกออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ 
ลกัษณะอํานาจ ลกัษณะการแสดงออกทางพฤตกิรรมและลกัษณะการจงูใจ มีรายละเอียดดงันี � 
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การจําแนกผู้ นําตามลกัษณะอํานาจ Weber (ประชมุ รอดประเสริฐ, 2527, อ้างอิงใน 
กฤษดา ผอ่งพิทยา, 2547 หน้า 29 - 30) แบง่ผู้ นําตามแหลง่ของอํานาจที�ได้มาเป็น 3 ประการ คือ 

1. ผู้ นําตามกฎหมาย (Legal Leaders) เป็นผู้ นํา ที�มีตําแหน่งเป็นหวัหน้าโดยกฎหมายจึง
มีอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กฎหมายระบไุว้ให้เป็นผู้บริหารองค์การ เช่น ตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดี ประธานบริษัท ผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ผู้บริหารระดบัต้น
โดยกฎหมายจะกําหนดคุณลักษณะของแต่ละตําแหน่งไว้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั �นเช่นนี � ผู้ ใดจะ
สามารถมาอยูใ่นตําแหน่งนั �นตําแหน่งนี �ได้อย่างไร ผู้ ใดมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กฎหมายหรือกฎ 
ระเบียบก็จะมาครองตําแหนง่นั �นได้ 

2. ผู้ นําที�มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั (Charismatic Leaders) เป็นผู้ นํา ที�ได้อํานาจมาด้วย
บารมีของตนเองจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรง เป็นผู้ ที�มีคณุสมบตัิพิเศษ มีท่าทาง 
บคุลิกหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตวั ซึ�งไปได้ทั �งในทางดีหรือทางเลว เช่น เมื�อเป็นนกัเลง
อนัธพาล ก็จะได้รับการยอมรับในหมู่นกัเลงให้เป็นหวัหน้าแก๊ง หวัหน้าก๊ก เมื�อเป็นนกักีฬาก็ได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นหวัหน้าทีม จงึนบัเป็นผู้ ที�มีลกัษณะของผู้ นํา ดีเดน่ด้านการกีฬา เป็นต้น 

 3. ผู้ นําที�เป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Leaders) เป็นผู้ นํา เฉพาะอยู่ในตําแหน่งที�เป็นที�
เคารพยกย่องตามประเพณีนิยม เช่น ตําแหน่งผู้ เป็นประมขุของประเทศ เป็นที�ยึดเหนี�ยวศนูย์รวม
จิตใจปวงชนทั �งชาติ ตําแหน่งผู้บริหารสถาบนัการศกึษาจึงเป็นศนูย์รวมความคิดและตวัแทนของ
บคุลากรในองค์การ 

  แนวคิดของ เวเบอร์ เป็นต้นแบบของการแบง่ประเภทของผู้ นํา คือ ผู้ นํา ที�เป็นหวัหน้า
หน่วยงานงานตามกฎหมายนั �นมีหลายประเด็น การมีอํานาจตามกฎหมายช่วยให้บคุคลมีความ
เป็นผู้ นําอยู่ทางหนึ�งแล้ว ถ้ายิ�งมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัด้วย เช่น ความสามารถ ความรู้ สต ิ
ปัญญา การมีมนษุยสมัพนัธ์ที�ดี ความยตุิธรรม ความเสมอต้นเสมอปลาย ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 
ฯลฯ สิ�งเหล่านี �ก็จะช่วยเสริมอํานาจตามกฎหมายให้ศกัดิสิทธิยิ�งขึ �นN N  ลําพงัการดํารงตําแหน่งอย่าง
เดียว มิได้หมายความว่าผู้ ร่วมงานจะยอมรับศรัทธาและปฏิบตัิตามเสมอไป การมีคณุลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวัจงึมีความสําคญัตอ่ผู้ นํา และการบริหารงานเป็นอยา่งมาก 

Lippitt (Chemers and Ayman, 1985 อ้างอิงใน กฤษดา ผ่องพิทยา, 2547 หน้า 30 – 
31) ได้แบง่ประเภทผู้ นําตามลกัษณะของอํานาจที�ใช้การบริหารงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
    1. ผู้ นําแบบอตัตาธิปไตย (Authoritarian or Autocratic Leader) เป็นผู้ นําแบบเผด็จการ 
ซึ�งมีลกัษณะการบริหารงาน ดงันี � 
         1.1 การสั�งการใช้อํานาจกดขี�บงัคบัตลอดเวลา 
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         1.2  ยึดถือตวัเองเป็นสําคญั รู้ข้อเท็จจริงแตผู่้ เดียว ฉะนั �น ทกุ ๆ อย่างจะออกจากตวั
ผู้ นํา ทั �งหมด การตดัสินใจแก้ปัญหาหรือการวินิจฉัยสั�งการ ซึ�งมกัจะเปลี�ยนแปลงไปตามอารมณ์ 
และมุง่ประโยชน์สว่นตนมากกวา่ประโยชน์ของกลุม่หรือสว่นรวม 
         1.3  นโยบาย วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจดัระบบงาน มาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน การบงัคบับญัชาสั�งลงมาจากเบื �องบน (Top - Down) ทางเดียว 
         1.4  ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ที�ได้รับมาจากใครหรือที�ใดก็ตาม จะต้องผ่านหลายขั �นตอน 
ผู้ นํา ประเภทนี �จะคดิแล้วคดิอีกกวา่จะวินิจฉยัสั�งการได้ ทํา ให้งานลา่ช้าคั�งค้าง 
           1.5  ผู้ช่วย ตามความรู้สึกของผู้ นํา ประเภทนี � จะหมายถึง ผู้ ใต้บงัคบับญัชา จึงไม่มี
การแบ่งงานให้ผู้ช่วย ผู้ช่วยทํา งานของหวัหน้างานให้สําเร็จ ไม่ใช่ทํา งานของตนเองให้สําเร็จ
เนื�องจากมีแตง่านของหวัหน้างานไมมี่งานของผู้ชว่ยเลย 
         1.6  การตั �งกรรมการเป็นวิธีการกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้ อื�น ไม่ใช่เพื�อฟังความ
คิดเห็น ประธานเกือบเป็นผู้พดูเสียคนเดียวเกือบตลอดการประชมุ หรือไม่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ อื�นได้
แสดงความคิดเห็น แล้วประธานก็สรุปเสียเองตามความคิดเห็นของตนเอง เสร็จแล้วก็ถือว่านั�นเป็น
มติของที�ประชมุ ทั �ง ๆ ที�การประชมุนั �นเกือบจะเรียกว่าเป็นการประชมุของประธานคนเดียวเพราะ
ประธาน “พดูเองเออเอง” ตลอดเวลา เมื�อเป็นเช่นนี �บอ่ยเข้า ๆ คนอื�นในที�ประชมุก็ไม่มีใครอยากพดู
และเรื�องบางเรื�องผา่นการประชมุแล้วจะหายไปเฉย ๆ เนื�องจากประธานไมใ่ห้ความสนใจ 
     2.  ผู้ นําแบบเสรี (Laissez – Faire Leader) เป็นผู้ นํา แบบไมเ่อาไหน ปลอ่ยตามเรื�อง 
ตามราว ไม่ใช้อํานาจบงัคบับญัชาควบคมุผู้ ใต้บงัคบับญัชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแตล่ง
นามผา่นเรื�องให้พ้นตวัไปเทา่นั �น ผู้ นํา ประเภทนี �จะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
          2.1 ไม่มีการกําหนดวตัถปุระสงค์การทํา งานที�แน่นอน ถ้าเห็นว่าไม่ขดัต่อระเบียบ
ยอมให้เปลี�ยนแปลงวตัถปุระสงค์ไปได้ตามความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ง่าย ๆ 
          2.2  ทํางานโดยปล่อยอะไรต่อมิอะไรไปตามเรื�องไม่คํานึงถึงหลักการ เหตุผล 
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบปฏิบตัิ จึงมกัไม่ใคร่จะยุ่งกบัใคร ผู้ ใต้บงัคบับญัชาคนใดจะทําอะไรอย่างไร 
ก็ได้ 
          2.3  ไมมี่ความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ 
          2.4  ไมมี่การประเมินผลงาน ขาดการควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตังิาน 
     3.  ผู้ นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นแบบที�ดีที�สดุ ใจกว้างรับฟังความ
คดิเห็นผู้ อื�น ยดึถือความคดิเห็นของกลุม่เหนือความคดิเห็นของตน มีลกัษณะการบริหาร ดงันี � 
           3.1  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ใช้ความคดิ มีความคดิสร้างสรรค์ แสดง 
ความคดิเห็น และเลือกวิธีปฏิบตังิานของตนเอง 
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            3.2  จดัสรรแบง่งานและมอบหมายหน้าที�การงาน ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชารับผิดชอบ
ดําเนินการตามความเหมาะสมของแตล่ะคนแตล่ะหน้าที� 
           3.3  ให้คําแนะนําแก่ผู้ ร่วมงาน และรับฟังความคิดเห็นกับคําปรึกษาหารือจาก
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ทําให้เกิดการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสมัพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งผู้ นํา กบัผู้ ร่วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี � เมื�อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในการปฏิบตัิงาน ยงยทุธ เกษสาคร 
(2544, อ้างอิงใน กฤษดา ผ่องพิทยา 2547 หน้า 32 – 33) ได้สรุปไว้ว่า ผู้ นําองค์การมีพฤติกรรม 
การบริหารองค์การอยู ่4 รูปแบบ คือ 
     1. แบบเสรีนิยม (Laissez Faire Leadership) ผู้ นําแบบนี �ย่อมปล่อยให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
มีอิสระอย่างเต็มที� สามารถทํา งานได้ตามใจชอบ ปัญหาตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจะได้รับสิทธิในการ
ตดัสินใจดําเนินการได้เองโดยไม่ต้องรอรับคําอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา จึงสามารถนําจดุแข็งที�มี
อยูอ่อกมาใช้ได้เตม็ศกัยภาพ 
     2. แบบเกื �อกลูหรือแบบใช้พระคณุ (Charismatic or Paternalistic Leadership) ผู้ นํา
แบบนี � จะมีพฤติกรรมไปในทางอ่อนโยน มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ พยายามนํา เอาหลกัมนษุยสมัพนัธ์และหลกัธรรมมาใช้ในการปกครองบงัคบับญัชา 
ปฏิบตัติอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งพอ่ปกครองลกู วตัถปุระสงค์เพื�อคุ้มครองและชี �แนวทางให้ผู้ตามได้
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบแผนและวิธีปฏิบัติงานที�ดี เพื�อให้งานที�ได้รับมอบหมายบรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
     3. แบบเผด็จการ (Autocratic or Authoritarian Leadership) ผู้ นําประเภทนี � มีลกัษณะ
ที�เชื�อมั�นในตนเองมากที�สดุ ชอบใช้อํานาจบงัคบับญัชาและชอบออกคํา สั�ง ไม่คอ่ยจะรับฟังความ
คดิเห็นของคนอื�น การวินิจฉัยสั�งการมกัจะเป็นไปตามอารมณ์ การตดัสินใจในปัญหาตา่ง ๆผกูขาด
อยู่ที�หวัหน้าคนเดียว การปฏิบตัิต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปในลกัษณะบงัคบักดขี� ไม่ให้โอกาส
ผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงความคดิเห็น ความคดิของผู้บริหารต้องถกูที�สดุ 
  4. แบบประชาธิปไตย (Democratic or Participative Leader) ผู้ นําประเภทนี � จะมี
ลกัษณะตรงข้ามกนัแบบเผด็จการ คือ เป็นพวกที�ถืออํานาจกลุ่มเป็นใหญ่กว่าตนเอง พยายามให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทกุคนทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทกุคนควรจะมีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบ
ร่วมกันในองค์การการบริหารองค์การของรัฐและเอกชนในปัจจุบันและอนาคต ผู้ นําแบบ
ประชาธิปไตยเป็นแบบที�เหมาะสมที�สุด เนื�องจากทรัพยากรบคุคลในปัจจบุนันั �นประกอบไปด้วยผู้
ได้รับการศึกษาสูง มีความรู้ความสามารถโดยเฉลี�ยสูงกว่าในอดีตที�ผ่านมา และนับวันจะมี
ศกัยภาพเพิ�มมากขึ �นเรื�อย ๆ ผู้ นํา จึงควรยอมรับนบัถือผู้ ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของทกุคน  
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มีการแบง่งานทําอย่างเป็นระบบ มอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างกนั ตลอดจนใช้
วิธีการแหง่ปัญญา เพื�อการวางแผนการดําเนินงานการประเมินผลงานและการแก้ปัญหาร่วมกนั 

กล่าวโดยสรุป การเลือกผู้ นําแบบใดขึ �นอยู่กับสถานการณ์ หรือ วัตถุประสงค์ของ
หนว่ยงาน เชน่ คณุลกัษณะของผู้ ร่วมงาน ลกัษณะของงาน เป็นต้น ผู้ นําที�มีประสิทธิภาพไม่เฉพาะ
แตผู่้ นําแบบใดแบบหนึ�งโดยเฉพาะ แตต้่องเป็นผู้ นําที�สามารถยืดหยุน่ได้ตามสถานการณ์นั �น 

3. คณุลกัษณะผู้ นํา 
คณุลกัษณะ และคณุสมบตัิของความเป็นผู้ นํา มีนกัวิชาการและผู้บริหารหลายทา่นกลา่ว

ไว้ดงันี � 
วิเชียร วิทยอุดม (2548, หน้า 11, 63) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ นําว่า ผู้ นําจะต้อง 

มีบคุลิกภาพที�ดี มีลกัษณะทา่ทางมีความตื�นตวั มีสตปัิญญา มีความทะเยอทะยาน มีความคิดริเริ�ม 
รู้จกัการเข้าสงัคม มีความซื�อสตัย์ มีความคิดกว้างไกล เป็นคนที�มีแรงบนัดาลใจสู่ความสําเร็จสูง 
เป็นแบบฉบบัหรือแบบอยา่งแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ซึ�งเมื�อได้สมัผสัหรือพบเห็นเข้าก็เกิดการยอมรับใน
ตวัผู้ นํา นอกจากนั �นแล้วผู้ นําจะต้องมีลกัษณะทางกายที�ดี เช่น ขนาดของร่างกาย ความสงู ความ
แข็งแรง วอ่งไว เสียงมีพลงัอํานาจฟังดแูล้วน่าเกรงขาม และลกัษณะของผู้ นําที�ดีนั �น ควรมีลกัษณะ
พื �นฐาน ดงันี � คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ มีไหวพริบดี มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สามารถพิจารณาเหตุการณ์ ตดัสินความ มีความคิดริเริ�มและเป็นผู้ รอบรู้ เป็นที�พึงแก่ผู้ น้อยและ
เชื�อถือไว้ใจได้ ตดัสินใจแน่นอน ไม่รวนเร รู้จกัปรับตวัและเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม จิตใจ
มั�นคง ไม่เอาแต่อารมณ์ มีคุณลกัษณะและความประพฤติส่วนตวัดี คุณลกัษณะของผู้ นําในส่วน
ความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบัประชาชนพลเมือง ความสามารถที�จะทําให้ประชาชนเข้าใจในนโยบาย
และการปฏิบตังิานได้ดี นบัวา่เป็นความจําเป็นและเป็นความสําคญัที�ผู้ นําควรจะได้ทราบและสนใจ
ในการปฏิบัติตนต่อประชาชน คือ การแสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่า ผู้ นําไม่ถือตัว มีความสุภาพ
เรียบร้อยตอ่บคุคลทั�วไป  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หน้า 108) กล่าวว่า ผู้ นําที�ดีมีลกัษณะ 
ดงันี � เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตวั กล้าได้กล้าเสีย มีความยุติธรรม เป็นคนตรงไปตรงมา 
เสมอต้นเสมอปลาย มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ แตมี่ระเบียบวินยั แนะนําชี �แจงผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้
ทํางานให้ดีอยูเ่สมอ ไมแ่ล้งนํ �าใจ เป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บงัคบับญัชา ดแูลทกุข์สขุของผู้ใต้บงัคบั 
บญัชา เห็นคณุค่าของคน มองโลกในแง่ดี ควบคุมอารมณ์ตวัเองได้ดี มีเหตผุลจูงใจ มีวาทศิลป์ดี  
ไมพ่ยาบาทโกรธง่าย รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรา ยิ �มแย้มแจม่ใสอยูเ่สมอ เป็นคนมีความรับผิดชอบสงู 
เมื�อมีปัญหาเกิดขึ �นจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมสงู มีศิลปะ
ในการจงูใจให้คนทํางานสงู 
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คุณลักษณะของผู้ นําที�ดีเป็นสิ�งสําคญัและจําเป็นที�ผู้บริหารที�ดีจะต้องมี เพราะในการ
ทํางานร่วมกนันั �นเมื�อมีปัญหาหรืออปุสรรคใดๆ เกิดขึ �น ผู้บริหารในฐานะผู้ นํา จะสามารถใช้อิทธิพล
ตลอดจนศิลปะต่างๆ จูงใจ ให้บุคคลในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา และทํางานเพื�อให้
บรรลุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั �น คุณลักษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ควรจะมีดงันี � 

1. ด้านสติปัญญา ได้แก่ มีความรู้ ปฏิภาณไหวพริบ มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล มี
ความคดิสร้างสรรค์ 

2. ด้านร่างกาย ได้แก่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทงาม 
คลอ่งแคลว่วอ่งไว 

3. ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี มีอารมณ์ที�มั�นคง เยือกเย็น มีความ
เชื�อมั�นและควบคมุตวัเองได้ มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น 

4. ด้านอุปนิสัย ได้แก่ ความซื�อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความน่าเชื�อถือไว้วางใจได้ มี
ความหนกัแนน่ มั�นคงยตุธิรรม 

5. ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าที� ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงาน
บุคคล ความสามารถในการบริหารงาน เช่น การกําหนดนโยบาย การวางแผน การแก้ปัญหา 
ความสามารถในการสร้างแรงจงูใจ ความสามารถการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายในสถานศกึษา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต) (2541, หน้า 223) กล่าวว่า ผู้ นําจะต้องเป็นผู้ ให้โดยเฉพาะ
จะต้องทําตนเป็นผู้ ให้และสามารถที�จะให้โดยมีสิ�งดีที�จะให้ เมื�อเป็นผู้ ให้แล้วก็จะเป็นผู้ นําได้เอง 
ผู้ นําที�แท้นั �นไม่ใช่ผู้ฉวยโอกาสและรอรับหรือหาประโยชน์ใส่ตนแตเ่ป็นผู้ ให้กระทั�งยอมให้ผู้ อื�นหรือ
สนบัสนนุผู้ อื�นเป็นผู้ นําได้ด้วย 

อานนัท์ ปันยารชนุ (2542, หน้า 26) กลา่วเกี�ยวกบัคณุลกัษณะของผู้ นําสําหรับสงัคมไทย 
ว่า ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องเป็นผู้ ที�สามารถทําให้คนอื�นคล้องตามและต้องเชื�อมั�นใน
หลกัการ ทั �งนี �แสดงให้เห็นว่า คณุลกัษณะด้านมุ่งจริยธรรมเหมาะสําหรับสงัคมไทยในยุคของการ
เปลี�ยนแปลงนี �ด้วยผู้ นําที�มีคณุลกัษณะของผู้ นําที�ประเสริฐ มีจิตใจสงู ควรมีความนา่เชื�อถือ 

ประสิทธิ ทองอุ่น และคณะ N (2542 หน้า 238 – 241 อ้างอิงใน สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั, 
2548, หน้า 12) คณุลักษณะของผู้ นํา เป็นคุณลกัษณะที�มีคุณค่ามีความสําคญัต่อผู้ นําในการ
ปฏิบตัหิน้าที� ทําให้ลกูน้องหรือผู้ใต้บงัคบับญัชาเกิดศรัทธา มีความเชื�อมั�นเกิดความยอมรับและเชื�อ
ฟัง ก่อให้เกิดความร่วมมือเมื�อลูกน้องให้ความร่วมมือด้วยความบริสุทธิใจ ไN ม่มีเงื�อนไขใดๆ แอบ
แฝงจะนําไปสู่เป้าหมายตามภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ดงันั �น คุณลักษณะของผู้ นําจึงเป็น
พื �นฐานสําคญัในการนําหน่วยงานหรือองค์การที�ตนเป็นผู้ นําอยู่ไปสู่ความสําเร็จ การที�บุคคลจะ
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สร้างคณุลกัษณะของคนให้เป็นผู้ นําที�สมบรูณ์ ต้องคํานึงคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําว่าอะไรที�สร้าง
ให้มีขึ �น อะไรที� ต้องเพิ�มเติมในสิ�งที�ขาดไป ซึ�งมีนักวิชาการทางการบริหารได้สรุปรวบรวม
คณุลกัษณะของผู้ นําทั�วไปได้ 17 คณุลกัษณะ ดงันี � 

1. มีความพร้อมทั �งร่างกายจิตใจและสมอง 
2. มีเชาว์นและวิญญาณในการวิเคราะห์ 
3. มีคณุธรรมจริยธรรม 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีจินตนาการ 
6. มีอารมณ์มั�นคง 
7. มีอารมณ์ขนัเสมอ 
8. มีวิสยัทศัน์ 
9. มีความชํานาญพิเศษ 
10. มีอํานาจในตวัเอง 
11. มีความรอบรู้ที�กว้างไกลและลุม่ลกึ 
12. แสวงหาศกึษาค้นคว้าสิ�งที�ดีอยูเ่สมอ 
13. มีระเบียบวินยั ซื�อสตัย์ ยตุธิรรม 
14. รู้จกัที�ตํ�าที�สงู 
15. พฤตกิรรมทา่ที มีความเหมาะสม 
16. มีความเดด็ขาด 
17. มีแรงจงูใจและความสามารถ 

ชลิดา ศรมณี. (2549, หน้า 141) กล่าวว่า ทกัษะที�นกับริหารทกุระดบัจะต้องมีโดยรวมๆ 
เพื�อให้สามารถปฏิบตัหิน้าที�ของนกับริหารให้บรรลเุป้าหมายได้นั �น มีอยู ่3 ประการด้วยกนั คือ 

1. ทักษะทางด้านความคิด คือ สติปัญญา ความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ มอง
ภาพรวม มองการณ์ไกล มีความคดิก้าวหน้า ริเริ�มในเชิงพฒันาการ สามารถมองเห็นเข้าใจได้ 

2. ทกัษะในการทํางานร่วมกับมนุษย์ ซึ�งหมายถึง ความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ เช่น 
การจูงใจ ประสานงาน ความเป็นผู้ นํา กํากับดูแลพฤติกรรมในการทํางานของคนให้ปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัสูเ่ป้าหมายด้วยความเตม็ใจ และมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะด้านเทคนิค คือ ความสามารถเชิงเทคนิค เช่น ด้านสถิติ คอมพิวเตอร์ ซึ�งเป็น
ความรู้เฉพาะด้านและความสามารถในการใช้เครื�องมือ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื�อปฏิบตัิหน้าที�
เฉพาะอยา่ง เชน่ ด้านการเงิน การผลิต และด้านวิศวกรรม เป็นต้น 
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สุชาดา อินทร์พงษ์พันธุ์  (2538, อ้างอิงใน วินิดา ศุกระมูล, 2546, หน้า 34) กล่าวว่า 
คณุลกัษณะของผู้ นําแบบเปลี�ยนสภาพจะเป็นดงันี � 

1. เป็นผู้ นําการเปลี�ยนแปลง จะเปลี�ยนแปลงองค์กรที�ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที�
ดีกวา่ 

2. เป็นคนกล้าตดัสินใจและกล้าเปิดเผย กล้าเผชิญความจริง และจดุยืนที�ชดัเจน 
3. ใช้คณุค่าเป็นแรงผลกัดนัผู้ นํา จะชี �นําให้ผู้ ตามตระหนกัถึงคุณค่าและเป้าหมายและ

สร้างแรงผลกัดนัในการปฏิบตัแิทนเพื�อบรรลเุป้าหมายที�มีคณุคา่ 
4. เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ นําประเภทนี �จะพยายามเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ  เพื�อพฒันาตนเองและ

องค์กรอยูต่ลอดเวลา และนํานวตักรรมใหม่ๆ  เข้ามาใช้ 
5. เป็นผู้มองการณ์ไกล คือ มีความสามารถนําความหวงั ความฝันมาเป็นความจริง 
6. มีความสามารถที�จะเผชิญกบัความสลบัซบัซ้อนและปัญหาที�เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ  
กนก เพง่จินดา (ม.ป.พ.) การที�จะเป็นผู้ นําที�ดีนั �นจะต้องมีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสมดงัตอ่ไปนี � 

การที�จะเป็นผู้ นําที�ดีนั �นจะต้องมีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสมดงัตอ่ไปนี � 
1. ด้านความรู้ความสามารถ (Competency) หมายถึง เป็นบคุคลที�มีความรู้ ทกัษะ และ

ความเชี�ยวชาญผู้ นําที�ได้รับการคดัเลือกและแต่งตั �งจากสมาชิกในกลุ่มให้เป็นผู้ นําขององค์กรนั �น
จะต้องมีคณุลกัษณะพิเศษที�หลากหลาย เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื�อมั�นในตนเอง วิสยัทศัน์ 
ซื�อสตัย์สจุริต เข้มแข็ง กล้าที�จะตดัสินใจในสิ�งที�คดิวา่ถกูต้องในการนําองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

2. ด้านการยอมรับ (Acceptance) หมายถึง เป็นบุคคลที�ได้รับการยอมรับนบัถือจาก
สมาชิก สามารถที�จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ และทําให้กลุ่มสมาชิกเกิดความพึง
พอใจ รวมทั �งสามารถสร้างกระแสการยอมรับ ทําให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ 

3. ด้านอํานาจหน้าที� (Authority) หมายถึง บคุคลที�ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ นํา มีอํานาจ
หน้าที�ในการบริหารงานและตดัสินใจ รวมทั �งเป็นตวัแทนกลุ่มต่อการนําเสนอแนวความคิดหรือ
ความต้องการของกลุม่ 

4. ด้านมนษุยสมัพนัธ์ (Relationship) หมายถึง เป็นบคุคลที�สามารถสร้างความสมัพนัธ์
กบัสมาชิก ทําให้เกิดความไว้วางใจ ความน่าเชื�อถือ และจงูใจให้สมาชิกปฏิบตัิงานตามด้วยความ
เตม็ใจ 

ฉะนั �นการเป็นผู้ นําที�มีประสิทธิภาพนั �น จะต้องอาศยัคณุสมบตัิดงักล่าวจึงจะทําให้เกิด
การยอมรับ รวมทั �งต้องมีความสามารถในการบริหารงานและบริหารคนด้วย นอกจากนี �การเป็น
ผู้ นําจะต้องเกี�ยวข้องกบัตวัแปรตา่งๆดงัตอ่ไปนี � 
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1. อิทธิพล (Influence) ผู้ นําจะเป็นผู้ มีอํานาจและใช้อํานาจนั �นตอ่สมาชิกทั �งทางตรง และ
ทางอ้อม เพื�อให้ผลการปฏิบตังิานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที�ได้กําหนดไว้ 

2. ความตั �งใจ (Intention) ผู้ นําจะต้องมีลกัษณะมุ่งมั�นไม่ท้อถอยต่ออปุสรรค และตั �งใจ
ปฏิบตังิานให้บรรลผุลตามที�ได้วางแผนเอาไว้ 

3.ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) ผู้ นําจะต้องมีหน้าที�ในการ
รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตังิานไมว่า่ผลลพัธ์นั �นจะเป็นอยา่งไรก็ตาม 

4. มีจดุมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purpose) ผู้ นําและสมาชิกจะต้องมีเป้าหมายร่วมกนั 
เพื�อให้ผลการปฏิบตังิานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ 

5. การเปลี�ยนแปลง (Changes) ผู้ นําจะต้องมีการพฒันาปรับปรุงภารกิจที�เกี�ยวข้องให้
เป็นปัจจบุนั และเหมาะสมตอ่สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

6. การจูงใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา (Followers) ผู้ นําจะต้องมีทกัษะการจูงใจให้ผู้ ใต้บงัคบั 
บญัชาปฏิบตัติามแผน เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

Stogdill (1974, อ้างอิงใน สเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2544 หน้า 103) ได้นําผลการวิจยัในช่วง 
ปี ค.ศ. 1948 - 1970 จํานวน 163 เรื�อง ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า ผู้ นํา มีความแตกตา่งจาก
คนอื�นๆ ตรงที�มีทกัษะตอ่ไปนี �ดีกว่า คือ ทกัษะในการติดตอ่ระหว่างบคุคล ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะ
การจดัการ ทกัษะทางสตปัิญญา นอกจากนั �น ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยงัอธิบายวิธีการที�ผู้ นํา 
สร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ คือเป็นผู้สร้างความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของกลุ่ม เช่น เป็นผู้ประสาน
กลุม่ เป็นผู้สร้างแรงจงูใจการทํางาน ควบคมุกลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการ เป็นต้น  

 จากการสรุปงานวิจยัตา่งๆ เกี�ยวกบัการเป็นผู้ นํา ของสตอกดลิล์ ทั �งในปี ค.ศ. 1948 และ 
ค.ศ.1970 มีความเห็นสอดคล้องกนัวา่คณุลกัษณะของผู้ นําที�ดี มีดงันี �  

1.  ลกัษณะทางกาย ผู้ นํา เป็นผู้ ที�แข็งแรง มีร่างกายเป็นสง่า 
2.  ภมูิหลงัทางสงัคม ผู้ นํา เป็นผู้ ที�มีการศกึษา และมีสถานะทางสงัคมดี 
3.  สติปัญญา ผู้ นํา เป็นผู้ ที�มีสติปัญญาสูง มีการตดัสินใจดี และมีทกัษะในการสื�อ

ความหมายและการพดู 
4.  บคุลิกภาพ ผู้ นํา เป็นผู้ ที�มีความตื�นตวัอยู่เสมอ ควบคมุอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความเชื�อมั�นในตนเอง 
5.  ลกัษณะที�เกี�ยวข้องกบังาน ผู้ นํา เป็นผู้ มีความปรารถนาจะทํา ดีที�สดุปรารถนาที�จะ

รับผิดชอบ ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค มุง่ที�งาน 
6.  ลกัษณะทางสงัคม ผู้ นํา เป็นผู้ ที�ปรารถนาและร่วมมือกบัคนอื�น มีเกียรติและเป็นที�

ยอมรับของสมาชิกและคนอื�น ๆ เข้าสงัคมได้เก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการสงัคม 
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 จากการสรุปคณุลกัษณะของผู้ นําที�ดีของสตอกดิลล์ ดงักล่าวนั �น พบว่าการยอมรับใน
คณุลกัษณะทางกายของผู้ นํา ในปัจจบุนัเริ�มลดน้อยลง สว่นในด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถ
ของผู้ นํา โดยทั�วไปมกัจะคอ่นข้างสงูกว่าผู้ตามหรือผู้ ร่วมงานโดยเฉลี�ย และเมื�อเปรียบคณุลกัษณะ
ตา่งๆ ทั �ง 6 ด้าน จะเห็นได้ว่าบคุลิกภาพของผู้ นํา เป็นตวักําหนดภาวะผู้ นํา อย่างชดัเจนมากกว่า
คณุลกัษณะอื�นๆ ซึ�งหากพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าบคุลิกภาพได้รวมเอาสิ�งตา่ง ๆ เข้าไว้มากมายไม่
ว่าจะเป็น ลกัษณะทางกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ลกัษณะที�เกี�ยวข้องกับงาน หรือ
ลกัษณะทางสงัคม ก็ถือวา่รวมอยูใ่นการจําแนกประเภทแบบกว้าง ๆ ของบคุลิกภาพได้ 

จากการสงัเคราะห์งานวิจยัในระยะหลงั สตอกดิลล์ พบว่ามีคณุลกัษณะของผู้ นําบาง
ประการที�พบเสมอในผู้ นํา ที�มีประสิทธิผลคณุลกัษณะเหลา่นี � ได้แก่ 

1.  การมีความรับผิดชอบ 
2.  มีความมุง่มั�นที�จะทํางานให้สําเร็จ 
3.  มีความแข็งแรง 
4.  มีความเพียรพยายาม 
5.  รู้จกัเสี�ยง 
6.  มีความคดิริเริ�ม 
7.  มีความเชื�อมั�นในตนเอง 
8.  มีความสามารถที�จะจดัการกบัความเครียด 
9.  มีความสามารถที�จะมีอิทธิพลตอ่คนอื�น 
10.  มีความสามารถที�จะประสานพลงัทั �งหลายเพื�อการทํางานให้สําเร็จ  
หลกัการสําคญัที�ได้จากการศกึษาวิจยัลกัษณะผู้ นํา ก็คือ ความคิดในเรื�องการถ่วงดลุ 

(Balance) ซึ�งหมายถึงกรณีตอ่ไปนี �  
 1. การมีลกัษณะบางอย่างที�เหมาะสม เช่น ความต้องการการบรรลุผลสําเร็จความ

ต้องการผกูพนักบัผู้ อื�น ความเชื�อมั�นในตนเอง กล้าเสี�ยงริเริ�ม กล้าตดัสินใจ การรักษาสิทธิ คือ ผู้ นํา 
ไมค่วรมีลกัษณะดงักลา่วมากหรือน้อยจนเกินไป 

 2. การมีอารมณ์ควบคูก่นั เช่น อารมณ์ที�อยากมีอํานาจอย่างแรงกล้าต้องควบคูไ่ปกับ
การมีวฒุิภาวะทางอารมณ์เพื�อป้องกนัไม่ให้ผู้ นํา เหลิงอํานาจ คือ ไม่รวบอํานาจแตแ่บง่ปันอํานาจ 
(Empowerment) ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 3. การคํานึงถึงงานต้องสมดลุกบัการคํานึงถึงคน เช่น การคํานึงถึงความต้องการของ
ผู้ นํา ต้องสมดุลกับการคํานึงถึงความต้องการขององค์การ การคํานึงถึงความต้องการของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาต้องสมดลุกบัความต้องการของกลุม่ การเปลี�ยนแปลงต้องสมดลุกบัความตอ่เนื�อง
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ของงาน เป็นต้น สรุปได้วา่ลกัษณะผู้ นํา ที�มีประสิทธิผล คือ บคุคลที�ประสบความสําเร็จในการสร้าง
ดลุอยา่งเหมาะสมกบับทบาทที�ขดัแย้งกนั 

นอกจากนี � Yukl (1988, อ้างอิงใน สราญรัตน์ จนัทะมล, 2548 หน้า 15 - 16) ได้
สงัเคราะห์ผลงานการวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านเพื�อหาคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําหรือภาวะผู้ นํา
ด้านการบริหารจดัการที�มีประสิทธิผล สรุปได้ 8 ประการ ดงันี �  

1. การเป็นผู้ ที�มีระดบัความมีพลงัสงูทนตอ่ความเครียดได้ดี รวมทั �งมีความแข็งแกร่งทาง
กาย คณุลกัษณะเหล่านี �ทําให้ผู้ นําสามารถทํางานในหน้าที�ของตนซึ�งเต็มไปด้วยปัญหาข้อขดัแย้ง 
หรืองานสําคญัเร่งดว่นตา่งๆได้ดี นอกจากนี �ยงัชว่ยให้มีโอกาสที�จะตดัสินใจได้ดี และมีความถกูต้อง 
ก่อให้เกิดความมั�นใจแก่ผู้ตามวา่สามารถนําพาไปในทิศทางที�ถกูต้องภายใต้ภาวะวิกฤต 

2. ความมั�นใจในตนเอง มีความหมายครอบคลมุถึงการเคารพตนเอง นบัถือตนเอง และ
ความมีประสิทธิภาพในตนเอง เป็นคณุลกัษณะที�มีผลตอ่ความมีประสิทธิผลและความก้าวหน้าของ
ผู้ นํา เพราะผู้ นําที�ขาดความมั�นใจในตนเองย่อมยากต่อการมีอิทธิพลให้เกิดการใช้ความพยายาม
ของผู้ อื�นเพิ�มขึ �น 

3. มีความเชื�อมั�นตอ่ความสามารถภายในตนเอง จะช่วยทําให้ผู้ นําพยายามมีอิทธิพลเพื�อ
บรรลุเป้าหมายปลายทางที�ตนต้องการ ผู้ นําที�มีความเชื�อมั�นต่อความสามารถภายในตนเองจะมี
ทศันะมุมมองเชิงมุ่งอนาคต เป็นฝ่ายริเริ�มเชิงรุก ในการกําหนดกลยุทธ์การบรรลุวัตถุประสงค์
รวมทั �งการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4. การมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ผู้ นําที�มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์จะสามารถปรับตวัได้ดี
ปราศจากภาวะปกติตา่งๆ ทางจิต สามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถกูต้องแม่นยํา จะลดอตัตาของ
ตนเองลงและระมดัระวงัตอ่ความรู้สกึความต้องการของผู้ อื�นมากขึ �น 

5. ความสตัย์ซื�อถือคณุธรรมยึดมั�นหลกัการ หมายถึง พฤติกรรมที�คงเส้นคงวาของบคุคล
ที�มีคา่นิยมยึดมั�นในหลกัการ มีความสตัย์ซื�อ มีจริยธรรมและมีความน่าเชื�อถือไว้วางใจ ย่อมได้รับ
ความจงรักภักดีจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา ความน่าเชื�อถือไว้วางใจเป็นองค์ประกอบสําคญัที�ทําให้
บคุคลมีอํานาจจากความเชี�ยวชาญและมีอํานาจจากการอ้างอิง  

6. มีแรงจูงใจด้านอํานาจสงัคม ผู้ นําที�มีความต้องการด้านอํานาจสูง สอดคล้องกับ
บทบาทที�จําเป็นทางการบริหารและเกี�ยวข้องกับการใช้อํานาจและอิทธิพลในการปฏิบัติงาน 
ในขณะที�ผู้ มีความต้องการด้านอํานาจตํ�ามกัจะขาดความกระตือรือร้นและขาดการแสดงบทบา
อยา่งเปิดเผยในการเป็นผู้ นํากิจกรรมตา่งๆ 

7. มีความต้องการมุ่งความสําเร็จในระดบัสงูปานกลาง เพราะจะมีแนวโน้มในการใส่ใจ
ตอ่วตัถปุระสงค์ของงานสงู เต็มใจแสวงหาความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที�เกี�ยวกบังาน ในทาง
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ตรงกนัข้ามผู้ นําที�มุง่ความสําเร็จตํ�าจะขาดแรงจงูใจในการแสวงหาโอกาสที�จะสร้างความท้าทายแก
งาน 

8. มีความต้องการได้รับความรักผูกพนัจากผู้ อื�นในระดบัตํ�าปานกลาง ผู้ นําที�ต้องการ
ความรักผกูพนัสงูเกินไปมกัให้ความใสใ่จด้านความสมัพนัธ์เป็นประเดน็หลกัมากกว่าสนใจด้านงาน 
ดงันั �นจงึสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของงาน ในขณะเดียวกนั ผู้ นําที�ต้องการด้านความรักผกูพนัตํ�าเกินไป 
มีแนวโน้มที�จะโดดเดี�ยว ขาดแรงจูงใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทําให้ขาดสมัพนัธภาพที�ดีกับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและบคุคลทั�วไป 

Patton (1977, หน้า 35 – 44 อ้างอิงใน ทองหล่อ เดชไทย, 2544, หน้า 82 – 83) ได้
เสนอแนะคณุลกัษณะภาวะผู้ นําที�มีทกัษะทางอารมณ์ 10 ประการ ดงันี � 

1. รู้จกัตนเอง (Self-disclosure) สามารถแลกเปลี�ยนความรู้สกึที�แท้จริงกบัผู้ อื�น 
2. รอบรู้ (Insight) เข้าใจแบบแผนของอารมณ์และการตอบโต้อยา่งเหมาะสม 
3. รับผิดชอบ (Personal Responsibility) ตดิตามงานและผลลพัธ์ใกล้ชิดตลอดเวลา 
4. ตวักลางการแลกเปลี�ยน (Exchange Agent) กระตุ้นการแลกเปลี�ยนความคดิ 

ความรู้สกึ และข้อมลู 
5. นกัพฒันา (Development) สร้างฉนัทามตแิละความเข้าใจซึ�งกนัและกนัเสมอ 
6. ผู้ ถือหุ้น (Shareholder) ให้โอกาสผู้ ร่วมงานได้มีสว่นในความสําเร็จและสิ�งท้าทาย 

ตา่งๆ 
7. พร้อมเผชิญ (Coping Skill) สามารถฝันฝ่าแรงกดดนัและความเครียดตา่งๆ 
8. แสดงออก (Expression) รู้วา่ต้องพดูอะไรและอยา่งไรตลอดเวลา 
9. ชี �ทางสวา่ง (Taming Anomie) ด้วยวิสยัทศัน์ คา่นิยม พลงัร่วม แบบอยา่งและความ 

สมดลุ 
10. ทํางานเป็นทีม (Harmony) ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั 
James, M Kouzes and Z Posner (1995, หน้า 20 – 31 อ้างอิงใน ภาวฒัน์ พนัธุ์แพ, 

2546 หน้า 63) ได้ทําการศึกษาค้นคว้าลักษณะของผู้ นําที�ทําให้เกิดการยกย่องชื�นชมในช่วง
ทศวรรษที� 1980 โดยทําการศึกษาผู้บริหารจํานวนหลายพนัคนในลงการธุรกิจและราชการโดยใช้
คําถามปลายเปิดถึงลกัษณะและค่านิยมของผู้ นําที�ดีน่ายกย่อง คําตอบที�ได้รับมีมากกว่า 225 ข้อ 
แต่ได้มีการนําคําตอบเหล่านั �นมาประมวลผลและทําการวิเคราะห์โดยผู้ทรงคณุวุฒิหลายท่านจน
เหลือเพียงคณุลกัษณะ 15 ประการ จากนั �น คสู และโพสเนอร์ ได้เพิ�มเติมคณุลกัษณะผู้ นําที�สําคญั
บางประการลงไปจนได้คุณลักษณะของผู้ นําที�คนยกย่องจนครบ 20 ประการ ต่อมาได้ส่ง
แบบสอบถามที�ระบคุณุสมบตัขิองผู้ นํา 20 ประการไปยงับคุคลตา่งๆ มากกว่า 20,000 คน ในสี�ทวีป 
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คือ อเมริกา เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย และสมัภาษณ์ผู้ นําที�ได้รับการยกย่องจากประชาชนอย่างมาก 
40 คน ถึงรายละเอียดเกี�ยวกับคณุสมบตัิหรือลกัษณะของผู้ นําที�คนทั�วไปยกย่อง 4 อนัดงัแรก คือ  
1) ความซื�อสตัย์ 2) มองไปข้างหน้า 3) เป็นผู้ ให้แรงดลใจ และ 4) มีความสามารถ ผลปรากฏว่าคน
ทั�วไปรวมถึงบรรดาผู้ นําที�มีชื�อเสียงตา่งยกย่องให้ความซื�อสตัย์เป็นสิ�งสําคญัที�สดุสําหรับความเป็น
ผู้ นํา  

กลา่วโดยสรุปได้ว่า ผู้ นําที�ดีมีลกัษณะ ดงันี �  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ มีไหวพริบ
ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถพิจารณาเหตกุารณ์ ตดัสินความ มีความคิดริเริ�มและ
เป็นผู้ รอบรู้ เป็นที�พึงแก่ผู้ น้อยและเชื�อถือไว้ใจได้ ตดัสินใจแน่นอน มีคณุธรรมจริยธรรม มีวาทศิลป์
สามารถจงูใจ โน้มน้าว ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิตามได้ มีความอดทนอดกลั �น ให้ความเสมอภาค 
นอกจากนี � ผู้ นําต้องมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ กําหนดทิศทาง วางแผนในการดําเนินงาน  เพื�อให้ทุก
คนมีความมั�นใจว่าจะนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย หากเมื�อใดเกิดความผิดพลาดก็สามารถที�จะจดัการ
ควบคมุและแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �นได้  

4. บทบาทและภาระหน้าที�ของผู้ นํา 
บทบาทและหน้าที�ของผู้ นํามีความสําคญัและจําเป็นต่อการพฒันาองค์กร มีผู้ เชี�ยวชาญ

จําแนกไว้หลายแบบ ดงันี � 
   สมยศ นาวีการ (2540 หน้า 145 - 146) ได้กลา่วถึงภาระหน้าที�ของผู้ นําไว้ดงันี � 
   1.  การชี �ขาด เมื�อมีปัญหาหรือความขดัแย้งเกิดขึ �น จะต้องเป็นผู้ ชี �ขาด 
   2.  การเสนอแนะ หาโอกาสเสนอแนะผู้ ใต้บงัคบับญัชา โดยหลีกเลี�ยงการให้คําสั�ง เพื�อ
รักษาการมีสว่นร่วมเอาไว้ 
   3.  การให้เป้าหมายขององค์การไมไ่ด้เป็นไปอยา่งอตัโนมตัิ แตจ่ะถกูกําหนดโดยที�ผู้ นํากบั
เพื�อนสมาชิกทกุคนในองค์การนั �น 
   4.  การกระตุ้น ผู้ นําจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้บคุลากรทกุคนในองค์การปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถและให้กําลงัใจในการปฏิบตังิาน 
   5.  การให้ความมั�งคงด้านการรักษาเจตคตใินทางดี มองโลกในแง่ดีไว้เมื�อเผชิญกบัปัญหา 
   6.  การเป็นตวัแทน ผู้ นําจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มในองค์การ การประพฤติปฏิบตัิตวั
จะต้องระมดัระวงั เพราะจะมีผลกระทบไปถึงกลุม่บคุคลในองค์การนั �น 
   7.  การดลใจ ผู้ นําจะต้องให้ทกุคนในองค์การเห็นคณุคา่และความสําคญัของงานและให้
เห็นความสําคญัของเป้าหมายองค์การ 
   8.  การสรรเสริญ ผู้ นําจะต้องยกยอ่งสรรเสริญบคุคลภายในองค์การด้วยความจริงใจ และ
บริสทุธิใจN  



 26 

   ศริิพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, หน้า 215 - 217) ได้อธิบายถึงภาระหน้าที�ของผู้ นํา ดงันี � 
   1.  หน้าที�ความรับผิดชอบต่อองค์การ ถือว่าเป็นหน้าที�ต้องทําในฐานะผู้ นํากลุ่ม ได้แก่ 
กําหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามงานอยู่เสมอ พบข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข เสริมสร้างให้ปริมาณ
และคุณภาพของงานได้รับผลสูงสุด ให้ความเสมอภาคกับผู้มาติดต่อ วางตนเหมาะสม มีกริยา
มารยาทเรียบร้อย 
   2.  หน้าที�ต่อผู้ตามหรือผู้ ใต้บังคับบญัชา ในฐานะหัวหน้างาน ผู้ นําย่อมมีหน้าที�ความ
รับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ งานบริหาร งานปกครอง และงานฝึกอบรม 
   3.  หน้าที�ต่อหน่วยงานอื�น โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื�นๆ เพื�อให้การ
ปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น 
   4.  หน้าที�ตอ่ตวัเอง สอนตวัเองให้เป็นผู้ นําที�ดี รับผิดชอบงานในหน้าที�ให้ดีที�สดุ ปฏิบตัิตน
ให้เข้ากับสงัคมได้ดี ศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ขยนัในการทํางาน อุทิศ
เวลาให้งานให้หน้าที� กล้ายอมรับผิด ตรงตอ่เวลา 

Kotter (1990, อ้างอิงใน กฤษดา ผ่องพิทยา, 2547 หน้า 35 – 40) สรุปว่า สิ�งที�องค์การ
ขาดมากในปัจจบุนัก็คือ การมีภาวะผู้ นําอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการมีผู้บริหารมืออาชีพที�เก่งทั �ง
ด้านบริหารจดัการควบคูก่บัการมีภาวะผู้ นําที�ดีด้วย ทั �งนี �เพราะหากสถานการณ์ของโลกคงที�เช่นใน
อดีตแล้ว ลําพังการมีเฉพาะด้านทักษะการบริหารจัดการก็น่าเพียงพอต่อการทําให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าได้ แตภ่ายใต้สภาวการณ์เปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในปัจจบุนันี � ทําให้เกิด
ความจําเป็นต้องการภาวะผู้ นําที�ดีในการนําพาองค์การ ผู้ นําทั �งหลายจึงจําเป็นต้องพัฒนา
คณุลกัษณะสําคญัของการนําที�ดีเพิ�มไปจากทกัษะด้านการวางแผน การจดัการอํานวยการ และ
การควบคมุ ที�เคยมีอยูแ่ล้วในหน้าที�ของการบริหารจดัการแบบดั �งเดิมในการทําความเข้าใจเกี�ยวกบั
ลกัษณะของการบริหารจดัการนั �น สามารถทําการศกึษาได้ในสองแนวทาง ได้แก่ หน้าที�ของการ
บริหารจดัการ และบทบาทด้านบริหารจดัการ ดงันี � 

 1.  หน้าที�ของการบริหารจดัการ (The Functions of Management) การบริหารจดัการ
หมายถึง การทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลโดยใช้
กระบวนการ (ซึ�งเรียกว่าหน้าที�) วางแผน การจดัองค์การ การจดักําลงัคน การอํานวยการ และการ
ควบคมุทรัพยากรขององค์การ เป็นต้น จากความหมายดงักล่าว จะเห็นว่าการนํา หรือภาวะผู้ นํา
มิได้เป็นหน้าที�หนึ�งหรือขั �นตอนหนึ�งตามความหมายเดมิของการบริหารและจดัการแตอ่ยา่งใด 

1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเป้าหมาย (Goals) และ
วตัถปุระสงค์ (Objectives) ขององค์การ การจดัทํายทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ การใช้งบประมาณ และ
การจดัสรรทรัพยากร การกําหนดนโยบายและขั �นตอนการทํางาน เป็นต้น 
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         1.2 การจดัองค์การ (Organizing) เกี�ยวข้องกับการจดัระเบียบงาน การกําหนด
โครงสร้างองค์การ การระบคุวามสมัพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบกบัอํานาจ การกําหนดภาระงาน
ของตําแหน่งตา่งๆ ที�จะต้องปฏิบตัิให้สําเร็จได้ตามแผน รวมถึงการมอบหมายงานให้แก่หน่วยงาน
ยอ่ย พร้อมจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื�อการปฏิบตังิาน 
         1.3 การจดักําลงัคน (Staffing) ได้แก่ การคดัเลือกบรรจคุนในตําแหน่งตา่งๆ รวมถึง
การฝึกอบรมสอนแนะ ชว่ยเหลือให้ได้พฒันาความรู้และทกัษะที�เหมาะสมกบังาน 
         1.4 การอํานวยการ (Directing) ได้แก่ การใช้อํานาจอิทธิพลและให้รางวลัเพื�อจงูใจ
หรือกระตุ้นพฤตกิรรมการทํางานของพนกังานให้ไปสูเ่ป้าหมายที�ต้องการ ซึ�งรวมถึงการกระจายงาน 
(Delegation) การประสานงาน (Coordination) และการบริหารความขัดแย้ง (Managing 
Conflicts) รวมอยูด้่วย 
         1.5 การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงาน
(Performance Standard) สร้างระบบการรายงาน การกํากบัการทํางานของพนกังานให้เป็นไป
ตามขั �นตอนสู่เป้าหมาย รวมทั �งการให้คณุให้โทษตามจําเป็น เป็นต้น โดยสรุป รูปแบบหน้าที�ของ
การบริหารจดัการดงักล่าว จะกําหนดกิจกรรมทั �งหลายอย่างกว้างขวางให้ผู้บริหารต้องปฏิบตัิ โดย
บางงานเป็นกิจกรรมเชิงความคิด (Conceptual) บางงานต้องใช้การปฏิบัติและเทคนิควิธี 
(Technical) และบางงานเกี�ยวกบัคน (People) การบริหารงานโดยยึดตามหน้าที�ของการบริหาร
จดัการ จะให้ความสําคญัต่อความสมัพันธ์ระหว่างผู้ นํา กับผู้ตามน้อยมาก จึงเป็นแนวคิดที�
เหมาะสมกบักระบวนทศัน์ของการบริหารในโลกยคุอตุสาหกรรมที�ผ่านมาในอดีตเป็นส่วนใหญ่ แต่
ก็ยงัคงจําเป็นในปัจจุบนัเพียงแต่ต้องปรับปรุง หรือสอดแทรกด้วยแนวคิดทฤษฎีใหม่ที�เหมาะสม
ควบคูไ่ปด้วย 
    2.  บทบาทของการบริหารจดัการ (Managerial Roles) เป็นการศกึษาการบริหารจดัการ
โดยวิธีการของมินซ์เบอร์ก ที�เฝ้าสงัเกตจากกิจกรรมตา่งๆ ที�ผู้บริหารปฏิบตัิตามหน้าที�ประจําวนัของ
การบริหารจดัการทั �ง 5 ประการดงักลา่วแล้วจากกิจกรรมอนัหลากหลายที�สงัเกตพบนั �น มินซ์เบอร์ก 
ได้จดักลุม่เข้าเป็น 10 บทบาทของการบริหารจดัการขึ �น โดยนิยามคํา “บทบาท” (Role) ว่าหมายถึง 
กลุ่มของพฤติกรรมที�คาดหวงัของผู้บริหาร โดยทั �ง 10 บทบาทสามารถจดัเป็นบทบาทหลกัได้ 3 
กลุ่ม ได้แก่ บทบาทหลกัด้านข่าวสารบทบาทหลกัด้านความสมัพนัธ์ และบทบาทหลกัด้านการ
ตดัสินใจ ซึ�งมีรายละเอียดดงันี � 
          2.1 บทบาทด้านข่าวสาร (Informational Roles) เป็นบทบาทหน้าที�เกี�ยวกบัการ
จดัการระบบข้อมลูข่าวสาร การสร้างเครือข่ายของข่าวสาร การแสวงหาข่าวสารจากแหล่งตา่ง ๆ
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และเผยแพร่ไปยงับคุคล และหน่วยงานที�ต้องการใช้ข่าวสารนั �น ทั �งภายในและภายนอกองค์การ 
ได้แก่ 
       2.1.1 บทบาทในการตดิตามผลหรือการตกัเตือน (Monitor Role) เป็นผู้บริหารที�
ต้องรับรู้ในความหลากหลายของผู้ ข้อมูลเป็นศูนย์กลางภายในและภายนอก โดยผู้บริหารต้อง
แสวงหาข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ซึ�งข้อมูล
สารสนเทศที�ผู้บริหารได้รับมาก็จะได้แจกจ่ายให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้รับทราบ ดงันั �นแหล่งข้อมลู
สารสนเทศที�ผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะหาได้ก็คือจากผู้บริหารนั�นเอง และเปรียบเสมือนเป็นศนูย์รวม
ความรู้ของผู้ใต้บงัคบับญัชาที�จะสามารถหาได้ในองค์การ และใช้เพื�อตดิตามผลการปฏิบตังิานได้ 
       2.1.2  บทบาทผู้ เผยแพร่  (Disseminator Role) เป็นผู้บริหารที�ทําหน้าที�ส่ง
ข้อมลูที�รับจากภายนอกหรือจากผู้ ใต้บงัคบับญัชาไปยงัสมาชิกขององค์การ เมื�อผู้บริหารเป็นแหล่ง
ของข้อมูลสารสนเทศขององค์การ ข้อมูลสารสนเทศที�เป็นข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน โดยจะต้องเผยแพร่ให้กบัผู้ ร่วมงานได้ทราบ เพื�อจะได้ใช้เป็นหลกัในการทํางาน 
       2.1.3 บทบาทของการเป็นโฆษก (Spokesman Role) เป็นผู้บริการที�ทําหน้าที�
ในการส่งข้อมลูไปสู่ภายนอกเกี�ยวกบัแผน องค์การ นโยบาย การปฏิบตัิ และผลลพัธ์ ในฐานะเป็น
ผู้ เชี�ยวชาญขององค์การ นั�นคือ ผู้บริหารจะทําหน้าที�เป็นตวัแทนของหน่วยงานในการให้ข้อมูล
สารสนเทศในการดําเนินงานขององค์การตอ่บคุคลภายนอกองค์การ การให้ข้อมลูสารสนเทศของ
ผู้ บริหารจะทําให้เกิดความเชื�อถือต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที�การงานเป็น
หลกัประกนัในความถกูต้องของการแจ้งขา่วแทนองค์การ 
          2.2  บทบาทด้านความสมัพนัธ์  (Interpersonal Roles) เป็นบทบาทที�เกี�ยวกบัการ
สร้างสมัพนัธภาพของผู้ นํากบัหนว่ยงานหรือบคุคลอื�น เชน่ บทบาทฐานะเป็นสญัลกัษณ์หรือหวัหน้า
เข้าร่วมกิจกรรมของสงัคม บทบาทการเป็นประธานของงานหรือกิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ทั �งภายใน
และภายนอก บทบาทในการสร้างความสมคัรสมานของบคุคลตา่งๆ ขององค์การ รายละเอียดดงันี � 
      2.2.1 บทบาทในฐานะเป็นตวัแทน (สญัลกัษณ์) ขององค์การ (Figurehead 
Role) ผู้บริหารที�เป็นตวัแทนต้องทํางานตามภาระหน้าที�ในปัจจุบนัโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ลกัษณะของสงัคม เนื�องจากการมีอํานาจที�เป็นทางการในฐานะหวัหน้างานขององค์การ ผู้บริหาร
จึงมีอํานาจอย่างเต็มที�ในการบริหารงาน ดงันั �นผู้บริหารจึงต้องเข้าร่วมในการกระทํากิจกรรมตา่งๆ 
เพื�อให้เกิดผลดีและสอดคล้องกบังานด้านการบริหารจดัการ 
      2.2.2 บทบาทในฐานะผู้ นํา (Leader Role) ผู้บริหารที�มีความรับผิดชอบในการ
จงูใจ และสั�งการผู้ใต้บงัคบับญัชา รวมถึงรับผิดชอบตอ่งานที�ได้รับมอบหมายจากองค์การ และต้อง
ปลูกฝังความสามคัคีของคนในองค์การให้ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ผู้บริหารต้องให้
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คําแนะนําต่อผู้ ใต้บงัคบัชา เพื�อเป็นแนวทางในการทํางาน ทําให้มีสภาวะการทํางานที�ดีผู้บริหาร
ต้องกระทํากิจกรรมที�สอดคล้องกบับทบาทของผู้ นํา เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรมการสั�งการ การ
ยกย่องชมเชย การวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ บทบาทของผู้ นําย่อมครอบคลุมกิจกรรมทั �งหมดของ
องค์การให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
      2.2.3 บทบาทการติดต่อสร้างความสมัพนัธ์ (Liaison Role) เป็นผู้บริหารที�มี
หน้าที�ในการรักษาเครือข่ายของการสื�อสารจากภายนอก เพื�อจดัสร้างความพึงพอใจและจดัหา
ข้อมลู ตลอดจนมีบทบาทที�ต้องสร้างเสริมและธํารงไว้ซึ�งความสมัพนัธ์กบับคุคลทั �งภายในและนอก
องค์การ ความสัมพันธ์เป็นแหล่งที�มาของข้อมูลสารสนเทศ และความชอบพอ การพัฒนา
ความสมัพันธ์เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที�เป็นหวัหน้างานที�จะเชื�อมโยงกันภายในและกับ
ภายนอกองค์การ ความสมัพนัธ์อาจดําเนินไปตามแนวดิ�งและแนวนอน ความจําเป็นของการใช้
บทบาทการติดต่อซึ�งกันและกันจะ “ก่อให้เกิดความสนิทสนมกัน” อันจะทําให้ผู้บริหารได้รับ
ประโยชน์จากการติดตอ่ โดยการเข้าร่วมในสงัคม การเข้าร่วมประชมุในงานอาชีพ เข้าร่วมกับ
กิจกรรมภายนอก สโมสรของผู้บริหาร การส่งข้อความแสดงความยินดีตอ่บคุคลหรือองค์การใน
วาระตา่งๆ การเยี�ยมผู้บริหารฝ่ายอื�นๆ เพื�อขอความชว่ยเหลือในเรื�องข้อมลูสารสนเทศ เป็นต้น 
           2.3  บทบาทด้านการตดัสินใจ  (Decisional Role) เป็นบทบาทหน้าที�ผู้ นําทํา
กิจกรรม ในการเลือกวิธีการหรือเลือกแนวปฏิบตัิ เช่น การริเริ�มการเปลี�ยนแปลง การแก้ปัญหาการ
ตอ่รองตา่ง ๆ และการจดัสรรทรัพยากร ดงัรายละเอียดดงันี � 
       2.3.1  บทบาทการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur Role) เป็นผู้บริหารจะมี
หน้าที�ในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัองค์การและสภาพแวดล้อมให้เอื �อตอ่การสร้างโอกาสคิดริเริ�ม
โครงการเพื�อการเปลี�ยนแปลงสิ�งต่างๆ ในองค์การในฐานะของผู้บริหาร เนื�องจากผู้บริหารของ
องค์การถือเป็นผู้ประกอบการคนหนึ�งขององค์การ เป็นผู้คิดริเริ�มควบคมุ เปลี�ยนแปลง แก้ไขปัญหา 
ตลอดจนดําเนินการเพื�อความอยู่รอด และความก้าวหน้าขององค์การ จึงถือได้ว่าผู้ จัดการ
เปรียบเสมือนประกอบการคนหนึ�งขององค์การเชน่กนั 
       2.3.2  บทบาทในการแก้ปัญหา  (Disturbance Handler Role) เป็นผู้บริหารจะ
มีหน้าที�ในการรับผิดชอบในการปฏิบตัิการแก้ไข เมื�อองค์การเผชิญกบัปัญหาที�สําคญัไม่ได้คาดไว้
โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กระตุ้นการทํางานของผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื�อให้เผชิญกบัวิกฤตการณ์ตา่งๆ 
พร้อมที�จะตอ่สู้กบัปัญหาที�เกิดขึ �นกบัการทํางาน วิกฤตการณ์เป็นเหตกุารณ์ที�ไม่สามารถมองเห็นได้ 
หรือคาดการณ์ได้เช่นกนั ผู้บริหารต้องเป็นผู้ นําในการรวมพลงัให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพื�อต่อสู้กับ
วิกฤตการณ์ที�กําลงัเผชิญอยูใ่ห้ผา่นพ้นไปได้ด้วยดี 
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      2.3.3 บทบาทเป็นผู้จดัสรรทรัพยากร (Resource Allocation Role) เป็นผู้บริหาร
มีหน้าที�ในการจดัการและการปรับปรุงการตดัสินใจในองค์การที�สําคญั โดยผู้บริหารได้รับมอบ
อํานาจหน้าที�จากองค์การ จึงมีหน้าที�จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินงานในความ
รับผิดชอบของตน เช่น บคุลากร การเงิน วสัด ุอปุกรณ์ สิ�งอํานวยความสะดวก และบริการตา่ง ๆ 
การจดัสรรทรัพยากรนี �เกี�ยวข้องกับการตดัสินใจในการบริหาร ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบตัิงาน
และสอดคล้องกบักลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 
      2.3.4 บทบาทของผู้ เจรจาต่อรอง (Negotiator Role) เป็นผู้บริหารที�ต้อง
รับผิดชอบในการเป็นตวัแทนขององค์การสําหรับการเจรจาที�สําคญั โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ ที�
สามารถคลี�คลายข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �นกบัองค์การสามารถใช้อํานาจ และอิทธิพลที�ตนมีอยู่เข้าระงับ
ข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �นทั �งจากสาเหตภุายในและภายนอกองค์การสามารถควบคมุสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ให้อยูใ่นวิสยัที�จะแก้ไขได้ 

Robert G. Wall and Hugh Hawkins (อ้างอิงใน สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั, 2548 หน้า 
19) ได้กลา่ววา่ผู้ นํามีหน้าที�อนัสําคญัอีกมากกายเป็นอเนกประการ ดงันี � 

1. เป็นนกับริหารที�ดี 
2. เป็นผู้วางนโยบาย 
3. เป็นผู้วางแผน 
4. เป็นผู้ เชี�ยวชาญ 
5. เป็นผู้แทนของกลุม่ในการตดิตอ่ภายนอก 
6.เป็นผู้ รักษาสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ใต้บงัคบับญัชากบัผู้บงัคบับญัชา 
7. เป็นผู้ให้คณุและให้โทษ 
8. เป็นอนญุาโตตลุาการ 
9. เป็นสญัลกัษณ์ของสมาขิก 
10. เป็นแบบอยา่งที�ดี 
11. เป็นนกัอดุมคต ิ
12. เป็นผู้ยอมรับผิดชอบในการปฏิบตังิานขององค์การ 
อดุมการณ์ สมานประชาธรรม (2531, หน้า 80 อ้างอิงใน เทื �อน ทองแก้ว, 2545 หน้า 64) 

ได้กําหนดบทบาทหน้าที�หลกัของผู้ นําไว้ดงันี � 
1. บทบาทเป็นผู้ กําหนดทิศทางการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการชี �แจง

ทําความเข้าใจ เขียนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความรู้และทักษะในระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบโครงการ การบริหารงานโดยยดึวตัถปุระสงค์และมุง่เน้นผลงานเป็นหลกั 
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2. บทบาทเป็นผู้ กระตุ้นความเป็นผู้ นํา สามารถที�จะจูงใจ มีทกัษะในกระบวนการกลุ่ม
และมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุลากรในองค์การ 

3. บทบาทเป็นนกัวางแผน จะต้องมีความสามารถในการคาดคะเนเหตกุารณ์ในอนาคต 
เตรียมบคุลากรให้พร้อมในการรับมือกบัสิ�งใหม ่

4. บทบาทเป็นผู้ตดัสินใจ จะต้องมีความรู้เข้าใจเกี�ยวกบัทฤษฎีตา่งๆ มีความสามารถและ
ทกัษะในการตดัสินใจ 

5. บทบาทเป็นผู้จดัองค์กร ต้องเป็นผู้ ที�รู้จกัขยายงานและกําหนดโครงสร้างขององค์การ
ขึ �นใหม ่ดงันั �น จงึจําเป็นที�จะต้องเข้าใจพลวตัขององค์การและพฤตกิรรมขององค์การด้วย 

6. บทบาทเป็นผู้ เปลี�ยนแปลง ต้องนําการเปลี�ยนแปลงมาสู่สถาบนัเพื�อเพิ�มพูนคณุภาพ
ของสถาบนัได้อยา่งเหมาะสม 

7. บทบาทเป็นผู้ประสานงาน ต้องเป็นผู้ มีความเข้าใจรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของมนุษย์ 
เข้าใจเครือข่ายของการสื�อสาร รู้จกัวิธีนิเทศงานที�พึงปรารถนา เข้าใจระบบการรายงานที�ดี จึงจะ
สามารถประสานกิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. บทบาทเป็นผู้ สื�อสาร ต้องมีความสามารถในการสื�อสาร ทั �งการพดู การเขียน รู้จกัใช้สื�อ
ตา่งๆ เพื�อการสื�อสารและมีความสามารถในด้านการประชาสมัพนัธ์ 

9. บทบาทเป็นผู้ แก้ไขความขัดแย้ง เนื�องจากความขัดแย้งเป็นสิ�งที�ไม่สามารถจะ
หลีกเลี�ยงได้ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจสาเหตุของการขดัแย้ง มีความสามารถในการต่อรองและไกล่
เกลี�ยจดัการกบัปัญหาความขดัแย้ง 

10. บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา เนื�องจากปัญหาทั �งหลายนั �นไม่จําเป็นต้องลงเอยด้วยความ
ขดัแย้ง ปัญหาจึงมีความหมายกว้างกว่าความขดัแย้ง ผู้ นําจะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัย
ปัญหาและแก้ปัญหา 

11. บทบาทเป็นผู้จดัระบบ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและกระบวนการที�
เกี�ยวข้อง เข้าใจและนําทฤษฎีการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

12. บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน ต้องมีความเข้าใจในระบบการเรียนรู้ ความ
เจริญและพัฒนาการของมนุษย์ เข้าใจทฤษฎีการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และเทคโนโลยี
การศกึษา 

13. บทบาทเป็นผู้บริหารบุคคล ต้องมีความสามารถในเทคนิคของการเป็นผู้ นําในการ
เจรจาตอ่รอง การประเมินผลงาน และการปฏิบตังิานของบคุคล 

14. บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร ต้องมีความสามารถบริหารการเงินและงบประมาณ 
วสัด ุครุภณัฑ์ การก่อสร้าง การบํารุงรักษา ตลอดจนสนบัสนนุปัจจยัตา่งๆ จากภายนอก 
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15. บทบาทเป็นผู้ ประเมินผล ต้องมีความสามารถในการประเมินความต้องการ การ
ประเมินระบบ วิธีการทางสถิตแิละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

16. บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ ที�มีทักษะในการสื�อความหมาย รู้จัก
วิธีการสร้างภาพพจน์ รู้จกัพลวตัของกลุ่ม รู้จกัและเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื�อและวิธีการ
ตา่งๆ 

17. บทบาทเป็นประธานพิธีการ เป็นบทบาทที�จําเป็นของนักบริหาร ซึ�งจําเป็นต้องใช้
ความสามารถในบทบาทตางๆ 

จากบทบาทและหน้าที�ของผู้ นําดงัที�กล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า บทบาทและหน้าที�ของ
ผู้ นํา คือ เป็นตวัแทนขององค์กร เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานที�ระบุไว้ตามภาระหน้าที�ของ
องค์กร เป็นผู้ชว่ยเสริมสร้างให้งานมีปริมาณและมีคณุภาพ เป็นผู้สอนและเสนอแนะทางการทํางาน
ให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชา เป็นผู้ติดต่อประสานงานในองค์การให้สามารถทํางานลุลวงไปได้ เป็นผู้
สั�งงานและควบคมุงาน เป็นผู้หาวิธีการใช้ทรัพยากรที�มีหรือพอจะจดัหาได้ มาช่วยในการทํางานให้
สําเร็จ ให้สิ �นเปลืองน้อยที�สดุ และเกิดประโยชน์ในการทํางานมากที�สดุ 

5.  ภาวะผู้ นํา 
คําวา่ “ภาวะผู้ นํา” (Leadership) มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่งๆ กนั ดงันี � 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 71) กล่าวว่า ภาวะผู้ นํา (Leadership) เป็น

กระบวนการหรือพฤตกิรรมนําในกลุม่ของผู้ ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ นํา 
วิเชียร วิทยอดุม (2548, หน้า 3) กล่าวว่า ภาวะผู้ นํา หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัของบคุคล

ที�จะแสดงพฤตกิรรมออกมา เมื�อได้มีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่ม เป็นความสามารถที�เกิดขึ �นระหว่างที�มีการ
ทํางานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที�จะทําให้กิจกรรมของกลุ่มดําเนินไปสู่
เป้าหมายและประสบความสําเร็จ ภาวะผู้ นําจะมีมากหรือน้อยขึ �นอยู่กับประสบการณ์และการ
ฝึกฝนของแตล่ะบคุคล 

สเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2544, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ นํา คือ 
ภาวะผู้ นํา หมายถึง การประกาศวิสยัทศัน์ให้ผู้ อื�นมองเห็นพร้อมทั �งปลูกฝังค่านิยมและ

สร้างสภาวะแวดล้อมที�เอื �ออํานวยให้สามารถปฏิบตังิานได้สําเร็จ 
ภาวะผู้ นํา เป็นกระบวนการให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางที�มีความหมาย) เพื�อให้เกิดการรวม

พลงัความพยายามและความเตม็ใจที�จะใช้ความพยายามนั �นบรรลเุป้าหมาย 
ภาวะผู้ นํา หมายถึง กระบวนการที�ผู้ นําใช้อิทธิพลหรืออํานาจที�ตนมีอยู่ชกันําหรือโน้มน้าว

ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาภายในองค์องค์การหรือภายในกลุ่มคนในสถานการณ์ตา่งๆ เพื�อให้สมาชิกของ
กลุม่ได้ปฏิบตัหิน้าที�ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพที�สดุให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ 
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สมเดช มงุเมือง (2548, หน้า 219-239) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้ นําจะเกิดขึ �นจาก 2 ลกัษณะ 
คือ 

1. ภาวะผู้ นําที�เป็นทางการ (Formal Leadership) เกิดจากการแต่งตั �งหรือเลือกตั �งให้
ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารที�มีอํานาจหน้าที�อยา่งเป็นทางการในองค์การ 

2.  ภาวะผู้ นําที�ไม่เป็นทางการ (Informal Leadership) เกิดจากการที�บุคคลมีอิทธิพล
เหนือผู้ อื�นอนัเนื�องมาจากพวกเขามีทกัษะเฉพาะซึ�งเป็นที�ต้องการของผู้ อื�น 

ผู้บริหารที�จะเป็นผู้ ที�มีภาวะผู้ นําได้ จะต้องสามารถจงูใจให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน 
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ�ง ด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงจงั ซึ�งผู้บริหารจะมีอํานาจ
ตามกฎหมายที�จะใช้อํานาจในลักษณะให้คุณให้โทษ เพื�อผลักดันให้เกิดการทํางานทั �งในด้าน
ลงโทษหรือการให้รางวลั โดยทั�วไปแล้วผู้บริหารที�มีภาวะผู้ นําสูงจะต้องรู้จกัใช้อํานาจ (Power) ที�
สําคญั 2 ด้าน คือ 

1.  อํานาจความเชี�ยวชาญ (Expert Power) โค้ชกีฬาจะต้องเก่งกว่านกักีฬา ผู้ นําก็เช่น 
เดียวกันจะต้องแสดงออกถึงความเชี�ยวชาญที�เหนือกว่า เพื�อให้เกิดความยอมรับนบัถือและความ
ร่วมมือ 

2.  อํานาจดึงดดูใจ (Referent Power) หรือเสน่ห์และการมีอิทธิพลด้านจิตใจใต้บงัคบั
บญัชา ผู้บงัคบับญัชาที�มีความเป็นกนัเองไม่จู้ จี � และเอาใจใส่ทกุข์สขุของลกูน้องย่อมจะดงึดดูใจให้
ลกูน้องเต็มใจที�จะร่วมงานด้วย อํานาจดงึดดูใจคอ่นข้างที�จะเป็นสิ�งที�ติดตวัมาแตว่ยัเด็กของแตล่ะ
คนมากกว่าที�เกิดจากการพฒันาในภายหลงั อํานาจดงึดดูใจเป็นสิ�งที�มีอยู่ในทกุคน เพียงแต่ว่าเรา
จะค้นพบและนําออกมาใช้ได้ดีเพียงใด   

ภาวะผู้ นําที�มีประสิทธิภาพ ดงันี � 
1.  มีบุคลิกภาพดีทั �งทางร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกายนั �นจะต้องมีความสมบูรณ์

แข็งแรงและสง่า สว่นด้านจิตใจจะต้องเป็นผู้ ที�สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ มองโลกในแง่ดีและ
มีความสามารถในการปรับปรุงตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ดี 
   2.  มีความฉลาดไหวพริบดี มีสติปัญญาสูง มีปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อยา่งเฉียบแหลมได้ทนัทว่งที มีความรอบรู้ทนัโลกทนัเหตกุารณ์ รู้งาน รู้นโยบาย รู้วตัถปุระสงค์ของ
องค์การ รู้วิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉยัสั�งการและมีความคดิสร้างสรรค์ 
   3.  มีความสามารถในการจูงใจ เป็นผู้ นําที�มีความสามารถทั �งการพูด การเขียนและการ
แสดงทา่ทีในการโน้มน้าวใจ สร้างการยอมรับจากผู้ ร่วมงานให้เลื�อมใสศรัทธาและร่วมมือกนัทํางาน
ให้สําเร็จได้ผลดี สามารถสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน 
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   4.  มีความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตผุล รวดเร็วฉับไว เมื�อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ �น 
กล้าคดิ กล้าทํา กล้าเสี�ยง กล้าผจญภยั 
   5.  มีมนษุยสมัพนัธ์ที�ดีตอ่ผู้ อื�น มีความเข้าใจผู้ อื�น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทําตนให้เป็น
ที�นิยมของผู้ อื�น มีทกัษะทางสงัคม เข้าสงัคมเก่ง มีฐานะทางสงัคมดี 
   6.  มีความรับผิดชอบสูง สนใจ ตั �งใจ เต็มใจในการทํางาน ศรัทธาต่องาน ทํางานมี
มาตรฐาน มีสภาพอารมณ์ และความรู้สกึในตนเองอยูเ่สมอวา่ สิ�งใดควรทําหรือไมค่วรทํา 
   7.  มีทกัษะในการปฏิบตังิาน เป็นผู้ รู้จริงทําจริง มีความสามารถในการสอนงาน นิเทศงาน 
จัดรูปแบบงานและแบ่งงานให้ผู้ ร่วมงานทํา มีประสบการณ์ในการทํางานสูง และประสบ
ความสําเร็จในการทํางานอยูเ่สมอ 
   8.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุภาพ เมตตากรุณา มีความ
ซื�อสตัย์ สุจริต ยุติธรรม มีนํ �าใจในการเอื �อเฟื �อชว่ยเหลือผู้ อื�น มีความปรารถนาที�จะทําความดีอยู
เสมอ 
   9.  มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการนํา ผู้ นําที�ประสบผลสําเร็จนั �นจะเป็นผู้ ที�มี
ความสามารถที�จะนํากลุ่มที�ให้ดําเนินกิจกรรมบรรลวุตัถปุระสงค์ที�กล่าวไว้ และก่อให้เกิดความพึง
พอใจและความภมูิใจของสมาชิก 

10.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ และปรับแบบของภาวะผู้ นําให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะเกี�ยวกบัลกัษณะของพนกังานผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานหรือ
โครงสร้างของงานและความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ นํากบัพนกังาน 

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2547, หน้า 68) ภาวะผู้ นํามีบทบาทหน้าที�แบ่งอย่างกว้างๆ 4 
ประการ ได้แก่ 

1.  การกําหนดแนวทางหลัก ผู้ นําควรเริ�มต้นด้วยการกําหนดเป้าหมายและแนวคิดที�
ชดัเจน บทบาทดงักลา่วจะชว่ยให้ผู้ นําสร้างแผนงานแม่แบบที�ตั �งอยู่บนพื �นฐานของหลกัการก่อนจะ
ลงมือปฏิบตัิตามแผน นอกจากนั �น ไม่เพียงแตต้่องรู้ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั �น 
แตผู่้ นําต้องได้รับการสนบัสนนุและความมุง่มั�นจากพนกังานในการบรรลถึุงเป้าหมายด้วย ผู้ นําต้อง
มีความสามารถนําให้ผู้ อื�นมีสว่นร่วมในการสร้างพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และสื�อสารอย่างชดัเจนถึงความ
แตกต่างและผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับจากความสําเร็จในอนาคต อีกทั �งยังสามารถทําให้
พนกังานมีแรงจงูใจและรู้สกึตื�นเต้นกบัทิศทางใหมนี่ �ด้วย 

2.  การสร้างระบบการทํางานที�มีประสิทธิผล หรือการทําให้องค์กรดําเนินไปในทิศทาง
เดียงกัน คือการลงมือสร้างแผนหลกัที�กําหนดขึ �นในขั �นตอนที�หนึ�ง ทุกระดบัชั �นขององค์การควรมี
การดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนัเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์เดียวกันในฐานะผู้ นําต้องเปลี�ยนแปลง
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ระบบการทํางาน ขั �นตอนการทํางาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
องค์การที�ได้วางไว้แล้ว 

3.  การมอบอํานาจ หากผู้ นํามีการมอบอํานาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะทําให้
บรรยากาศในการทํางานมีความไว้วางใจซึ�งกนัและกนั การสื�อสารระหว่างบคุคลและระหว่างกลุ่ม
เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ๆ ที�สร้างสรรค์ ซึ�งมาจากการที�สมาชิกของกลุ่มหรือพนกังาน
สามารถแสดงความคดิเห็นและศกัยภาพของตนได้อยา่งอิสระ โดยผู้ นําต้องสร้างสภาวะที�จะกระตุ้น
การสร้างเสริมและปลดปลอ่ยความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตวั และศกัยภาพ
ที�มีอยูใ่นบคุคลทกุคน วิธีการนี �จะชว่ยให้บคุคลสามารถปฏิบตัหิน้าที�ได้ดียิ�งขึ �น 

4. การสร้างตวัแบบ หวัใจของการเป็นผู้ นําคือต้องสร้างความน่าเชื�อถือ เพราะไม่เพียงแต่
รู้ว่าจะต้องปฏิบตัิหน้าที�อย่างไรเท่านั �น แต่ผู้ นํายงัต้องมีคณุสมบตัิของผู้ นําที�ดีด้วย กล่าวคือ ต้อง
เข้าใจถึงความสําคญัของดลุยภาพระหว่างคณุลกัษณะกบัความรู้ความสามารถ เพราะไม่ว่าบคุคล
จะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้ นําที�แท้จริงได้หากปราศจากซึ�งคุณลักษะที�
เหมาะสม 

6. ทฤษฎีเกี�ยวกบัผู้ นํา 
นกัวิชาการได้เสนอแนวคดิเกี�ยวกบัทฤษฎีผู้ นําไว้หลายทฤษฎี ซึ�งสามารถแยกออกเป็น 3 

ทฤษฎีใหญ่ๆ (กวี วงศ์พฒุ, 2539 หน้า 117-122) ดงันี � 
6.1 ทฤษฎีคณุลกัษณะผู้ นํา (Trait theories) ทฤษฎีนี �เชื�อวา่บคุคลบางคนเกิดมาพร้อม

กบัคณุลกัษณะบางประการที�ชว่ยสนบัสนนุให้เขาเป็นผู้ นําได้ คือ 
       1)  บคุลิกภาพ (Personality) เป็นสิ�งที�ตดิตวัมากบัแตล่ะบคุคล สามารถปรับปรุง 

แก้ไขได้ เชน่ การปรับตวั ความมั�นคงทางอารมณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง ความพยายาม อตุสาหะ 
ความคดิสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน เป็นต้น 

2) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) ความรู้ความสามารถจะเห็นได้จาก 
สตปัิญญา การตดัสินใจ ระดบัความรู้ ความคลอ่งตวัในการใช้ภาษาเป็นต้น 

3) คณุลกัษณะด้านสงัคม (Social skill) มนษุย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ จึงต้อง
มีการเข้าสงัคม ซึ�งมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของแตล่ะคน เช่น การรู้จกัประนีประนอม 
ความสามารถในการบริหาร ความเป็นที�นิยมชมชอบ ความเป็นนกัการทตู เป็นต้น 

4) คณุลกัษณะด้านกายภาพ (Physical characteristics) เป็นสิ�งที�สามารถแก้ไข
ได้ คือ สว่นสงู นํ �าหนกั ความสมบรูณ์ของร่างกาย เป็นต้น 
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6.2  ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ นํา (Personal behavior theory) ทฤษฎีนี �เชื�อว่าแบบของ
พฤติกรรมของผู้ นําเป็นเครื�องชี �ถึงแบบและความสําเร็จของความเป็นผู้ นําสามารถสรุปได้ 3 
พฤตกิรรมดงันี � 

1) พฤติกรรมผู้ นําแบบเผด็จการ (Autocratic style) เป็นผู้ นําที�รวมการตดัสินใจ
ไว้ที�ตนเอง จะควบคมุพฤตกิรรมของผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด ทําให้การมอบหมายงานมีน้อย 
ผลผลิตของผู้ นําประเภทนี �จะมีสงู แตค่วามพอใจในการทํางานของผู้ใต้บงัคบับญัชาจะมีน้อย 

2) พฤตกิรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic หรือ Participative style) ผู้ นํา 
ประเภทนี �จะให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้ามามีสว่นร่วมในการกําหนดวตัถปุระสงค์ และการทํางานอื�นๆ 

3) พฤติกรรมแบบเสรีนิยม (Laissez faire style) เป็นผู้ นําที�ปล่อยให้ผู้ ใต้บงัคบั 
บญัชากําหนดแนวทางปฏิบตัิงานกันเอง ซึ�งผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะมีอิสระมาก ผู้ นําจะมีหน้าที�
เหมือนกบัเพียงคอยให้ข้อมลูขา่วสารเมื�อสมาชิกต้องการเทา่นั �น ความสมัพนัธ์จงึมีน้อย 

6.3  ทฤษฎีภาวะผู้ นําตามสถานการณ์ (Situational theory of leadership) ทฤษฎีนี �
เชื�อว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ นําและความสําเร็จในสถานการณ์ที�ผู้ นํามีความสามารถในการ
ควบคมุอยูใ่นระดบัตา่งๆ ที�วา่ มีดงันี � 

1)  ผู้ นําตามแบบจําลองของฟิลด์เลอร์ (Fiedler) ฟิลด์เลอร์ (Fiedler) เป็น 
นกัทฤษฎีเกี�ยวกบัแบบของผู้ นําที�สําคญัคนหนึ�ง โดยได้คิดค้นทฤษฎีผู้ นําตามสถานการณ์ขึ �นมา ซึ�ง
เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับแนวความคิดของแมคเกเกอร์ลิงเคริทและมอตนั (McGregor Likert 
and Mouton) ซึ�งฟิลด์เลอร์ (Fiedler) ได้กล่าวว่าแบบของการบริหารที�เหมาะสม ขึ �นอยู่กบัผู้ ใต้ 
บงัคบับญัชา กลุ่มของเงื�อนไขซึ�งผู้บริหารได้ปฏิบตัิและสภาพการณ์เฉพาะอย่าง อีกทั �งยงัได้ระบถึุง
ลกัษณะทางด้านสถานการณ์ 3 อยา่ง ที�จะมีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิภาพของความเป็นผู้ นํา 

1.1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ นําและผู้ใต้บงัคบับญัชา ขึ �นอยู่กบัความสมัพนัธ์ 
และความคาดหมายของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

1.2) โครงสร้างของงาน งานที�มีการกําหนดขึ �นตอนในการปฏิบตัิไว้มากน้อย
แคไ่หนถ้ามีการกําหนดไว้อย่างมีระเบียบก็จะเป็นการง่ายตอ่ผู้บริหารนั �น ที�จะเป็นผู้ นําแตถ้่าไม่ได้
กําหนดไว้ก็ ยอ่มต้องการที�จะมีผู้บริหารที�เป็นผู้ นําที�มีความคดิสร้างสรรค์ 

1.3) อํานาจของผู้ นําและความมีฝีมือของผู้ นําในอันที�จะจูงใจใต้บงัคับ
บญัชาอํานาจของผู้ นํา หมายถึง อํานาจที�เป็นทางการที�องค์การได้กําหนดไว้ไห้ ถ้าหากองค์การ
กําหนดหน้าที�ไว้มากผู้นั �นย่อมที�จะมีอิทธิพลต่อคนอื�นมากด้วย ความมีฝีมือของผู้ นํา คือ ความ 
สามารถที�จะมีมีความเข้าใจจากการรับรู้ถึงกลไกเกี�ยวกับสิ�งจูงใจในอันที�จะชักนําให้ผู้ ใต้บงัคับ 
บญัชาปฏิบตัติาม 
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2)  ผู้ นําตามแบบจําลองของวรูมและเยตตนั (Vroom and Yetton) แบบจําลอง
ของวรูมและเยตตนั (Vroom and Yetton) ได้ระบถึุงแบบของความเป็นผู้ นําที�เหมาะสมภายใน
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ�ง โดยเฉพาะแบบของผู้ นําจะกําหนด โดยความมากน้อย ของการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชา แบบจําลองดงักล่าวคล้ายคลึงกับภาวะผู้ นําแบบ
พฤติกรรมต่อเนื�องของแทนนินบมัและสมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) แบบผู้ นําของวรูม 
และเยตตนั (Vroom and Yetton) แบง่เป็น 5 แบบ คือ 

2.1) ผู้ตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูของตนเอง 
2.2) ผู้ นําได้รับข้อมลูของผู้ใต้บงัคบับญัชาแล้วจงึตดัสินใจ โดยอาจบอก 

หรือไมบ่อกให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบถึงลกัษณะของปัญหาก็ได้ 
2.3) ผู้ นําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบคุคล

โดยผู้ นําขอคําแนะนําก่อนการตดัสินใจ 
2.4) ผู้ นําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นกลุม่รวบรวม 

ความคดิเห็นแล้วจงึตดัสินใจ 
2.5) ผู้ นําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยให้มีการ

อภิปราย และให้กลุม่เป็นผู้ตดัสินใจเลือกแนวทางที�จะปฏิบตั ิ
พิบูล ทีปะปาล (2550, หน้า 236) ได้กล่าวถึงทฤษฎีผู้ นําว่า สามารถแยกออกได้เป็น 3 

แนวทาง คือ การศึกษาตามคณุลกัษณะที�เป็นสิ�งแสดงของผู้ นํา การศกึษาพฤติกรรมของผู้ นํา และ
การศกึษาปัจจยัสถานการณ์ที�มีผลตอ่ความเป็นผู้ นํา ซึ�งแนวทางทั �งสามแยกออกเป็น 3 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีคณุลกัษณะ ทฤษฎีพฤตกิรรม และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 

ทฤษฎีคณุลกัษณะเชื�อวา่ ภาวะความเป็นผู้ นําขึ �นอยูก่บับคุลิกภาพและความสามารถของ
คนซึ�งมีลกัษณะโดดเด่นเป็นพิเศษเฉพาะบางอย่าง ที�จะไม่พบในตวับุคคลที�ไม่ใช่เป็นผู้ นํา เช่น มี
ความทะเยอทะยานและมีพลงั มีความซี�อสตัย์และยึดหลกัคณุธรรม มีความปรารถนาที�จะนําผู้ อื�น 
มีความเชื�อมั�นในตนเอง มีความสามารถด้านสิตปัญญาที�ฉลาด มีความรู้เกี�ยวกับงานที�ทํา  
มีความอดทนตอ่ภาวะความเครียดและมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

ทฤษฎีพฤติกรรมเชื�อว่า แบบพฤติกรรมบางอย่างโดยเฉพาะทําให้ผู้ นําแตกต่างจากผู้ ไม่
เป็นผู้ นํา มีผู้ ศึกษาเรื�องนี �กันมากและที�ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื �นฐานสําคัญของภาวะผู้ นํา
สมยัใหม่มี 3 ทฤษฎี คือ การศกึษาของเลวิน ได้กําหนดพฤติกรรมของผู้ นําออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
ผู้ นําแบบเผด็จการ ผู้ นําแบบประชาธิปไตย และผู้ นําแบบเสรีนิยม การศึกษาของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอได้จําแนกพฤติกรรมผู้ นําออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ นําเน้นโครงสร้างการทํางาน หรือ มุ่งงาน 
และมุ้งเน้นความเห็นใจผู้ อื�น หรือ มุง่คน และแบง่ลกัษณะผู้ นําออกมาเป็น 4 รูปแบบ 
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ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ เกี�ยวข้องกับความเชื�อที�ว่า แบบสไตล์ของภาวะผู้ นําจะต้อง
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ซึ�งมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์และ
ทฤษฎีแนวทางสูเ่ป้าหมาย 

6.4  ทฤษฎีภาวะผู้ นําแบบ 3D ของเรดดิน (Reddin, 1970 อ้างอิงใน วธุ ญาณสาร, 
2544 หน้า 11-12) เสนอแบบภาวะผู้ นําของผู้บริหาร เรียกวา่ ทฤษฏี 3 มิต ิ( 3-D Theory) ได้แก่ 

1) มิตมิุง่งาน (Task-oriented dimension) หมายถึง การให้ความสําคญักบั 
ความสําเร็จของงาน 

2) การมุง่คน (People-oriented dimension) หมายถึง การให้ความสําคญักบัคน 
หรือผู้ใต้บงัคบับญัชา 

3) มิตปิระสิทธิผล (Effectiveness dimension) หมายถึง การให้ความสําคญัเรื�อง 
ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

นอกจากนี �ยังได้กําหนดลักษณะของภาวะผู้ นําออกเป็น 8 แบบ คือภาวะผู้ นําที�มี
ประสิทธิภาพ 4 แบบ และภาวะผู้ นําที�ไมมี่ประสิทธิภาพ 4 แบบ ดงันี � 

แบบภาวะผู้ นําที�ไมมี่ประสิทธิภาพ 4 แบบ คือ 
1) แบบผู้หนีงาน (Deserter) ผู้ นําแบบนี �ไม่ตอ่สู้ เพื�อความสําเร็จของงานและขาด

ความสนใจที�จะทํางานเพื�อให้เกิดผลดี ผู้ นําแบบนี �จงึถือวา่ผู้ นําที�เลวที�สดุ 
2) แบบนกับญุ (Missionary) ผู้ นําแบบนี �เป็นผู้ มีเมตตากรุณาตอ่ผู้ อื�นไม่กล้าตําหนิ  

ติเตียนใคร เพราะกลวัผู้ อื�นจะเสียกําลงัใจ ผู้ นําแบบนี �ถือว่าทกุสิ�งทกุอย่างเปลี�ยนแปลงไปตามผล
กรรม เป็นผู้ นําที�ไมคํ่านงึถึงผลงานมากนกั เพียงแตข่อให้บรรยากาศในการทํางานอบอุน่และมี 
ความเป็นกนัเองก็พอ 

3) แบบเผดจ็การ (Autocrat) ผู้ นําแบบนี �ชอบใช้อํานาจในการบงการโดยถือว่างาน
ของเขาคือทําให้ผู้ อื�นกลัว และรีบทําตามคําสั�งโดยเร็วที�สุด ดงันั �นผู้ นําแบบนี �จึงไม่คํานึงถึง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ร่วมงาน 

4) แบบประนีประนอม (Compromiser) ผู้ นําแบบนี �ถือว่าการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีระหว่างผู้ ร่วมงานเป็นสิ�งสําคญั ขาดการตดัสินใจเด็ดขาดในการระงบัข้อพิพาท ดงันั �นผู้ นําจึง
ใช้วิธีการประนีประนอมเป็นการชั�วคราว ผลงานเป็นเรื�องของความฝัน จึงมีลกัษณะของการนําน้อย
มาก 

แบบภาวะผู้ นําที�มีประสิทธิภาพ 4 แบบ คือ 
1) แบบเจ้าระเบียบ (Bureaucrat) ผู้ นําแบบนี �จะบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด การละเมิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั หรือแบบแผนตา่ง ๆ จะกระทํา
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มิได้หากฝ่าฝืนจะต้องถกูลงโทษ ผู้ นําแบบนี �มกัไมส่นใจกบัประสิทธิผลของงานหรือความสมัพนัธ์อนั
ดีกบัผู้ ร่วมงานหรือผู้มารับบริการเทา่ใดนกั 

2) แบบนกัพฒันา (Developer) ผู้ นําแบบนี �สามารถทํางานร่วมกับผู้ อื�นได้ดีมี
ความไว้วางใจตอ่ผู้ ร่วมงาน ผู้ นําจะเห็นว่าทกุสิ�งทกุอย่างสามารถแก้ไขให้ดีขึ �นได้ แตต้่องคอ่ยเป็น
คอ่ยไปบางครั �งผู้ นําอาจจะถกูมองวา่ขาดความเดด็ขาดในการตดัสินปัญหาตา่ง ๆ เพราะผู้ นําเชื�อว่า
ทกุคนสามารถปกครองและควบคมุตวัเองได้ 

3) แบบเผดจ็การที�มีพระคณุ (Benevolent autocrat) ผู้ นําแบบนี �มีหลกัการทํางาน
ที�แน่นอน มีความชํานาญในการสั�งงานโดยไม่ทําให้ผู้ อื�นขุ่นเคืองใจ มีลกัษณะเผด็จการอย่าง
นุม่นวลผู้ นําแบบนี �มีความทะเยอทะยานและรอบรู้ความเป็นไปในสงัคมเป็นอยา่งดี 

4) แบบนกับริหาร (Executive) ผู้ นําแบบนี �เป็นผู้ประสบความสําเร็จในการใช้
ความสามารถของผู้ อื�นให้เกิดประโยชน์สงูสุด โดยการให้กําลงัใจเพื�อให้ทกุคนใช้ความติดและเข้า
มามีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนงาน มีการปรึกษาหารือกนั ผู้ นําแบบนี �จึงถือว่าเป็น
ผู้ นําที�มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

6.5  ทฤษฎีคณุลกัษณะของผู้ นํา (Trait Theories of Leadership) แนวคิดของทฤษฎีนี �
เชื�อว่า การเป็นผู้ นําขึ �นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลซึ�งอาจจะได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ หรือ
สิ�งแวดล้อมก็ได้ นกัวิชาการในกลุ่มนี �จึงได้วิเคราะห์หาคณุลกัษณะต่างๆ ของผู้ นํา เพื�อนําไปสรุป
เป็นทฤษฎี และหรือการศกึษาคณุลกัษณะของผู้ นํา เป็นวิธีการศกึษาแรกสดุ แตเ่นื�องจากการศกึษา
ไมส่ามารถยืนยนัได้วา่คณุลกัษณะแตล่ะคณุลกัษณะของผู้ นําส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของภาวะผู้ นํา
ได้ (สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั, 2548 หน้า 21 - 22) เชน่ 

อริสโตเติล นกัปราชญ์ชาวกรีกเชื�อว่า ความเป็นภาวะผู้ นําของบคุคลเริ�มตั �งแต่กําเนิดจึง
เกิดเป็นทฤษฎี The Great Man Theory of Leadership (สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั, 2548 หน้า 21 
– 22 อ้างอิงจาก วรวิทย์ จินดาพล, 2542 หน้า 60) โดยมุ่งเน้นการศึกษาทางกายและทางจิตของ
ผู้ นํา เพื�ออธิบายถึงพฤติกรรมที�แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นภาวะผู้ นําโดยจําแนกออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

1)  ลักษณะทางด้านร่างกาย หมายถึง รูปร่าง ความสง่า นํ �าหนกั แววตา ซึ �งจะพบว่
ลกัษณะดงักลา่วมกัจะปรากฏให้เห็นในผู้ นําที�ประสบความสําเร็จ 

2)  ลักษณะทางด้านสติปัญญา หมายถึง ความฉลาด ความรู้ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ�งพบว่า สติปัญญามีความสมัพนัธ์กบัความเป็นภาวะผู้ นําจึงให้การยกย่องและยอมรับ 
ผู้ มีลกัษณะทางด้านสตปัิญญาสงูกวา่บคุคลอื�นในกลุม่ผู้ นํา 



 40 

3)  ลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ความเชื�อมั�นในตนเอง ความสามารถในการ
ปรับตวั ความมีมนษุยสมัพนัธ์ การเข้าสงัคม การเข้าใจและยอมรับผู้ อื�น นิสยัและความประพฤติดี 
รวมทั �งความมีบุคลิกภาพที�โดดเด่น ซึ�งพบว่าคุณลักษณะดงักล่าวจะเกิดขึ �นในตัวผู้ นํามากกว่า
บคุคลอื�นๆ โดยทั�วไป 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 36 – 45 อ้างอิงใน สมพงษ์ สนุทรเศรษฐชยั, 2548 หน้า 
22 – 23) ได้สรุปบุคลิกภาพของผู้ ประสิทธิผลสูง ดังนี � 1) เป็นบุคคลที�ทําให้องค์กรประสบ
ความก้าวหน้า และบรรลผุลสําเร็จ 2) เป็นผู้ มีบทบาทที�สามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลที�
เป็นผู้ ใต้บังคับบัญชา 3) การจูงใจให้ผู้ อื�นปฏิบัติตามการติดต่อสื�อสาร และมีอิทธิพลเหนือ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที�ของการบริหารที�ดํารงตําแหน่งอยู่ 4) ผู้ นํามีส่วนทําให้เกิด
วิสยัทศัน์ขององค์การและของพนกังาน ซึ�งรวมถึงผู้ นําที�สามารถใช้อํานาจอิทธิพลตา่งๆ ทั �งทางตรง
และทางอ้อมเพื�อนํากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งด้วย 5) ผู้ นํายงัเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อกลุ่ม
สามารถนํากลุม่ให้ปฏิบตังิานตา่งๆ เพื�อให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ 

คณุลกัษณะด้านบคุลิกภาพของผู้ มีประสิทธิผลสงู สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
1. คณุลกัษณะด้านบุคลิกภาพทั�วไป เป็นคณุสมบตัิซึ�งสามารถสงัเกตเห็นได้ทั �งภายใน

และภายนอกงาน คณุลกัษณะทั�วไปจะสมัพนัธ์กับความสําเร็จ และความพอใจทั �งชีวิตการทํางาน
และชีวิตส่วนตวั รายการคณุลักษณะด้านบุคลิกภาพทั�วไปซึ�งจะช่วยให้ผู้ นําประสบความสําเร็จ 
ประกอบด้วย  

1)  ความเชื�อมั�นในตนเอง 
2)  การสร้างความไว้วางใจได้ 
3)  ลกัษณะที�เดน่ 
4)  ความเป็นคนกล้าแสดงออก 
5)  การเป็นคนที�มีการแสดงออกที�เหมาะสม 
6)  ความมั�นคงทางอารมณ์ 
7)  ความกระตือรืนร้น 
8)  มีอารมณ์ขนั 
9)  ความเป็นคนดอูบอุน่หรือมีความเอื �ออารี 
10) มีความอดทนสงูตอ่ความตงึเครียด (ความผิดหวงัหรือความข้องใจ) 
11) การรู้จกัตนเองและมีวตัถปุระสงค์ในการทํางาน 
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2.  คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที�สัมพันธ์กับงาน เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที�
แน่นอนของผู้ นําที� มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

1) มีความคดิริเริ�ม 
2) มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้ อื�น 
3) ความสามารถในการยืดหยุน่ได้และความสามารถในการปรับตวั 
4) สภาพการควบคมุภายในตนเอง 
5) ความกล้าหาญ 
6) ความสามารถกลบัคืนสูส่ภาพเดมิ 

ทฤษฎีเกี�ยวกบัผู้ นําตามที�ได้นําเสนอไว้ข้างต้น ประกอบไปด้วยทฤษฎีผู้ นําและภาวะผู้ นํา
ที�เกี�ยวข้องและสมัพนัธ์กันหลายทฤษฎี ซึ�งนกัวิชาการได้แยกออกเป็น 3 ทฤษฎีใหญ่ๆ คือ ทฤษฎี
คณุลกัษณะ ทฤษฎีพฤตกิรรม และทฤษฎีเชิงสถานการณ์  
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

1. ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทา่น ดงันี � 
Kerlinger (1986, อ้างอิงใน ปกรณ์ ประจัญบาน, 2553 หน้า 8-2) ได้กล่าวถึงการ

วิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า เป็นเครื�องมืออย่างหนึ�งที�มีประโยชน์มากในการศกึษาปัญหาที�ซบัซ้อน
ในการศาสตร์ทางพฤตกิรรม 

Daniel (อ้างอิงใน ปกรณ์ ประจัญบาน, 2553 หน้า 8-2) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบไว้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื�อใช้ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตวั
แปร และเพื�อใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของจํานวนที�น้อยที�สุดของตวัแปรที�วัด
หรือสงัเกตไมไ่ด้ ซึ�งตวัแปรแฝงที�วดัหรือสงัเกตไมไ่ด้เหลา่นี �จะถกูเรียกวา่ “องค์ประกอบ” 

 สภุมาศ องัศโุชติ และคณะ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า เป็นวิธีการทางสถิติที�ช่วยให้
นกัวิจยัสร้างองค์ประกอบจากตวัแปรหลาย ๆ ตวัแปร โดยรวมกลุ่มตวัแปรที�เกี�ยวข้องสมัพนัธ์กัน 
เป็นองค์ประกอบเดียวกัน ตวัแปรที�อยู่ในองค์ประกอบเดียวกนั จะมีความสมัพนัธ์กันมาก โดย
ความสมัพนัธ์อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ส่วนตวัแปรที�อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
หรือสมัพนัธ์กนัน้อย องค์ประกอบหนึ�ง ๆ จะแทนตวัแปรแฝง อนัเป็นคณุลกัษณะที�นกัวิจยัต้องการ
ศกึษา  

เพชรน้อย สิงห์ช่างชยั (2549) ให้ความหมายคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิค
ทางสถิติ สําหรับวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั (Multivariate analysis techniques) ที�ออกแบบมาเพื�อ
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ช่วยให้นักวิจัยได้ใช้แสวงหาความรู้ความจริงดงักล่าว เช่น นักวิจัยสามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการพฒันาทฤษฎี หรือ
นกัวิจยัสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) 
ในการทดสอบหรือยืนยนัทฤษฎี 

 กลัยา วานิชย์บญัชา (2551) สรุปว่า เป็นการวิเคราะห์หลายตวัแปรเทคนิคหนึ�งเพื�อการ
สรุปรายละเอียดของตวัแปรหลายตวั หรือเรียกว่าเป็นเทคนิคที�ใช้ในการลดจานวนตวัแปรเทคนิค
หนึ�งโดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า 
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที�สร้างขึ �นจะเป็นการนาตวัแปรที�มีความสมัพันธ์กันหรือมีความ
ร่วมกนัสงูมารวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกนั ส่วนตวัแปรที�อยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกัน
น้อย หรือไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 

บุญชม ศรีสะอาด (2535, หน้า 178 – 179 อ้างอิงใน สุณีย์ เกิดมงคล, 2544 หน้า 32 - 
33) ได้กลา่วเกี�ยวกบัแนวคดิและลกัษณะของการวิจยัที�ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบวา่ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นเทคนิคทางสถิติที�ใช้วิเคราะห์ผลการวดั โดยใช้เครื�องมือ
หรือเทคนิคหลายชดุหรือหลายด้าน (อาจใช้แบบทดสอบ แบบวดั แบบสํารวจ ฯลฯ อาจใช้ชุดเดียว
แตมี่การแยกวดัเป็นหลายด้านหรือหลายชดุก็ได้) ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่า เครื�องมือหรือ
เทคนิคเหลา่นั �นวดัในสิ�งเดียวกนั หรือที�เรียกว่าวดัองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด ผู้ วิจยัจะพิจารณา
ผลการวิเคราะห์แล้วใช้หลกัเหตผุลระบ ุ(หรือกําหนดชื�อ) องค์ประกอบที�วดันั �น ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบจะปรากฏคา่ตา่งๆ ที�สําคญั คือ คา่ Communality ซึ�งเขียนแทนด้วย h2  เป็นคา่ความ
แปรปรวนที�แตล่ะด้านแบง่ให้กบัแตล่ะองค์ประกอบ เป็นส่วนที�ชี �ถึงว่าแตล่ะองค์ประกอบนั �นร่วมกบั
ตวัแปรอื�นมากน้อยเพียงใด คา่ Eigenvalue เป็นผลรวมกําลงัสองของสมัประสิทธิขององค์ประกอบN

ร่วมในแต่ละองค์ประกอบ ซึ�งต้องมีค่าไม่ตํ�ากวา่ 1 จึงจะถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ�งๆ ที�แท้จริง 
Factor Loading เป็นคา่นํ �าหนกัองค์ประกอบที�แตล่ะด้านวดัในองค์ประกอบนั �น ผู้วิจยัต้องทราบว่
เครื�องมือหรือเทคนิคที�ใช้วดัพฤตกิรรมนั �น วดัอะไรร่วมกนับ้าง (มีองค์ประกอบอะไรบ้าง) หรือผู้ วิจยั
สร้างเครื� องมือวัดตามทฤษฎีหรือแนวคิดอย่างหนึ�ง  ต้องการทราบว่าเมื�อนําไปใช้วัดจริง  
จะปรากฏผลตรงตามทฤษฎีหรือแนวคดินั �นหรือไมก็่สามารถทําได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. จดุมุง่หมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
1)  เพื�อลดจํานวนตวัแปรที�สงัเกตหรือวดัได้หลายๆ ตวัที�มีความสมัพนัธ์กันโดยนํามา

จดักลุ่มเป็นชุดของตวัแปร เรียกว่า องค์ประกอบ หรือ ตวัแปรแฝง ซึ�งมีจํานวนน้อยกว่าตวัแปรที�
ศกึษาอยู่เดิม ซึ�งการจดักลุ่มตวัแปรเหล่านี �กระทําได้โดยการศกึษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตา่งๆ เหลา่นั �น เพื�อสํารวจหรือค้นหาตวัแปรแฝงที�ซอ่นอยูภ่ายใต้ตวัแปรที�สงัเกตหรือวดัได้ 
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2) เพื�อตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที� ค้นพบโดยตนเองหรือผู้ อื�น เกี�ยวกับความ
สอดคล้องระหวา่งแนวคดิตามทฤษฎีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยวิธีการทางสถิต ิ

3.  ประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
     3.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  

           การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจเป็นเทคนิคทางสถิติที�มุ่งค้นหาว่า ตัวแปรใด
สมัพันธ์กับตวัแปรใดบ้าง โดยไม่ทราบหรือไม่สามารถตั �งสมมติฐานมาก่อนได้ว่าผู้ วิจัยจะค้นพบ
อะไรบ้าง 

     3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
       การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจะใช้กรณีที�ผู้ศกึษาทราบโครงสร้างความสมัพนัธ์

ของตวัแปร หรือคาดวา่โครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดว่าตวัแปร
ใดบ้างที�มีความสมัพนัธ์กนัมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่ามีตวัแปรใดที�ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรือกล่าวได้ว่า ผู้ ศึกษาทราบโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นอย่างไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมาตรวจสอบหรือยืนยนัความสมัพนัธ์ว่าเป็นอย่างที�คาด
ไว้หรือไม ่โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนั�นเอง  

4. ขั �นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ขั �นตอนการวิเคราะห์ของเทคนิค Factor Analysis มีขั �นตอนตา่ง ๆ ที�สําคญั 4 ขั �นตอน

ดงันี �คือ 
4.1  การสร้างเมตริกซ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคูข่องตวัแปรทกุตวั (Correlation Matrix) 

การสร้างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัวเป็นขั �นตอนแรกของการวิเคราะห์
องค์ประกอบที�จะดําเนินการหาความสมัพนัธ์ในรูปแบบเส้นตรงโดยวิธีของ Pearson Correlation 
ระหว่างตวัแปรทุกคู่ที�ต้องการนํามาจัดกลุ่มซึ�งจะอยู่ในรูปของ Correlation Matrix การหา
ความสัมพันธ์จะมีประโยชน์ในการนําตัวแปรไปใช้ในการจัดกลุ่มด้วยวิธีของการาวิเคราะห์ตัว
ประกอบ โดยมีการพิจารณาดงันี � 

1)  ถ้าคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรคู่N ใดมีคา่ใกล้ +1 หรือ –1 แสดงว่าตวั
แปรคูน่ั �นมีความสมัพนัธ์กนัมาก ควรอยูใ่น Factor เดียวกนั 

2)  ถ้าคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรคูใ่ดมีคา่ใกล้ศนูย์แสดงว่าตวัแปรคูน่ั �นN  
ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัหรือสมัพนัธ์กนัน้อยมาก ควรอยูค่นละ Factor 

3)  ถ้ามีตวัแปรที�ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื�น หรือมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร
อื�นๆ ที�เหลือน้อยมาก ควรอยูค่นละ Factor 
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4)  ถ้ามีตวัแปรที�ไม่มีความสมัพนัธ์กับตวัแปรอื�นหรือมีความสมัพนัธ์กับตวัแปร
อื�นๆ ที�เหลือน้อยมาก ควรตดัตวัแปรนั �นออกจากการวิเคราะห์ 

4.2 การสกดัองค์ประกอบ (Factor Extraction) วตัถปุระสงค์ของการสกดัองค์ประกอบ 
คือ การหาจํานวน Factor ที�สามารถใช้ตวัแปรทั �งหมดทกุตวัได้ วิธีการสกดัองค์ประกอบมีหลายวิธี 
แตล่ะวิธีจะให้ผลแตกตา่งกนั วิธีการสกดัองค์ประกอบ แบง่ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

4.2.1 วิธีองค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) วิธีนี �อาศยัหลกั 
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรที�ใช้เป็นข้อมลูองค์ประกอบหลกัตวัแปรคือ การผสมเชิงเส้นตรง 
(Linear Combination) ของตวัแปรที�อธิบายการผนัแปรของข้อมลูได้มากที�สดุ จากนั �นหาการผสมที�
สองที�สามารถอธิบายการผนัแปรได้มากที�สดุเป็นอนัดบัที�สอง โดยที�ไม่สมัพนัธ์กบัการผสมแรก ทํา
เช่นนี �เรื�อยไปจนได้องค์ประกอบหลกั (หรือปัจจยั) ที�สามารถอธิบายการผนัแปรของทุกตวัแปรได้
ครบถ้วน ซึ�งองค์ประกอบหลกัจะอธิบายการผนัแปรได้น้อยลงตามลําดบัและทกุองค์ประกอบไม่
สมัพนัธ์กนั 

4.2.2  วิธีองค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis ) วิธีนี �แบง่เป็น 5 วิธีดงันี � 
1)  วิธีกําลงัสองน้อยที�สดุไม่ปรับนํ �าหนกั (Unweighted Least Square) 

เป็นวิธีการสกดัองค์ประกอบ โดยจะกําหนดจํานวนไว้ตายตวัและพยายามหาเมตริกช์แบบแผนของ
องค์ประกอบ (Factor Pattern Matrix) ที�ทําให้ผลรวมของความแตกตา่งกําลงัสองระหว่างเมตริกช์ 
ที�คํานวณได้หรือเมตริกช์ความสมัพนัธ์ที�สร้างขึ �นใหม่ และเมตริกช์ความสมัพนัธ์เดิมระหว่างตวัแปร
มีคา่น้อยที�สดุ 

2)  วิธีกําลงัสองน้อยที�สดุทั�วไป (Generalized Least Square) เป็นวิธีการ
ที�ใช้หลกัเกณฑ์อยา่งเดียวกนักบัวิธีอื�น ๆ ที�นอกเหนือไปจากวิธีองค์ประกอบหลกั เพียงแตมี่การถ่วง
นํ �าหนกัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเชิงปฏิภาคกลบักบัความเดน่เฉพาะ (Uniqueness) ของตวั
แปรนั �น โดยให้ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที�มีความเด่นเฉพาะมากมี นํ �าหนกัน้อยกวา่ค่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที�มีความเดน่เฉพาะตํ�า ซึ�งความเดน่เฉพาะของ ตวัแปรคือ อตัราความ
ไม่สมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั สามารถวดัได้จากคา่สมัประสิทธิN ความสมัพนัธ์เชิงส่วน (Partial 
Correlation Coefficient) 

3)  วิธีความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood Method) เป็นวิธีการที�
ใช้หาค่าโดยการประมาณที�สามารถจะใช้หาค่าโดยการประมาณที�สามารถจะใช้เมตริกช์ความ 
สมัพนัธ์ที�คํานวณได้ใกล้กบัเมตริกช์ที�ได้จากการสงัเกตโดยสมมติว่าข้อมลูนั �นเป็นข้อมลู ตวัอย่างที�
มีการกระจายปกติหลายตวัแปร (Multivariate Normal Distribution) และโดยการปรับ นํ �าหนกัค่
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ความสมัพนัธ์ในเชิงปฏิภาคกลบักบัความเดน่เฉพาะของตวัแปรซึ�งจะทําการคํานวณซํ �าหลายๆ ครั �ง 
จนกวา่จะได้เมตริกช์ที�ใกล้กบัเมตริกช์ที�ได้จากการสงัเกต 

4)  วิธีอลัฟา (Alpha Method) เป็นการใช้หลกัการเดียวกับวิธีการแยก
องค์ประกอบแบบอื�นๆ คือ มีการตั �งข้อสมมติฐานไว้ว่าตวัแปรแตล่ะตวัมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
องค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะ แตที่�แตกตา่งจากวิธีการอื�นๆ คือ แทนที�จะถือว่าจํานวน
กรณีที�จะใช้ในการวิเคราะห์เป็นจํานวนตวัอย่าง กลับถือว่าจํานวนตวัแปรนั �นเป็นตวัอย่างของ
คณุสมบตัิของประชากร (Population Parameters) วตัถปุระสงค์ของวิธีการแยกองค์ประกอบโดย
อาศยัคา่อลัฟ่า คือ หาองค์ประกอบที�เป็นตวัแทนของคณุสมบตัิของประชากร หรือ มีอตัราการใช้ได้
ทั�วไปสูงสุด (Maximum Generalizability) อตัราการใช้ได้ทั�วไปที�วดัได้โดยค่าสมัประสิทธิความN

เชื�อถือได้ คือ คเูดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson Reliability Coefficient) หรือคา่อลัฟ่าของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) วิธีการแยกปัจจยัดงักล่าวนี � สมมติว่าตวัแปรนั �นได้มาจากข้อมลู
ของประชากรทั �งหมด แตต่วัแปรนั �นเป็นตวัอยา่งของตวัแปรทั �งหมด 

5)  วิธีเงา (Image Method) เป็นวิธีการแยกองค์ประกอบอีกวิธีหนึ�งซึ�ง
สมมตวิา่ ตวัแปรแตล่ะตวัแบง่ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�เกิดจากองค์ประกอบร่วมและส่วนที�เกิด
จากองค์ประกอบเฉพาะสดัส่วนที�แน่นอนของทั �งสองส่วนนี �คํานวณได้จากการประมาณ โดยอาศยั
เมตริกช์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ทฤษฎีเงา (Image Theory) ซึ�งกัทแมน (Guttman) เป็น
ผู้พฒันา สว่นที�เป็นสว่นร่วมของตวัแปรคาดประมาณได้จากความสมัพนัธ์เชิงเส้นของตวัแปรตวันั �น
กบัตวัแปรที�เหลือทั �งหมด ส่วนที�เรียกว่าเงาของตวัแปรนั �น (The Image of the Variable) ส่วน
เฉพาะของ ตวัแปรก็คือ ส่วนที�ไม่สามารถคาดประมาณได้จากความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรอื�น 
สว่นนี �เรียกวา่ ด้านเงา (Anti – image) 

4.3 การหมนุแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เป็นขั �นตอนที�จะดําเนินการแยก 
ตวัแปรให้เห็นเดน่ชดัว่าตวัแปรหนึ�งๆ ควรจะจดัอยู่ในกลุ่มหรือในองค์ประกอบใด เนื�องจากในการ
สกดัองค์ประกอบจะได้องค์ประกอบ หรือองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ ซึ�งแตล่ะองค์ประกอบจะ
เกิดการรวมของตวัแปรแบบเชิงเส้นตรงแตปั่ญหาที�เกิดขึ �น คือ ตวัแปรหนึ�งๆ อาจจะเป็นสมาชิกใน
หลายองค์ประกอบซึ�งยากตอ่การให้ความหมายขององค์ประกอบและการกําหนดชื�อปัจจยัหรืออาจ
ได้ความหมายของแตล่ะองค์ประกอบไม่ชดัเจน การหมนุแกนจะเป็นวิธีการที�จะทําให้สมาชิกของ
แตล่ะตวัแปรในองค์ประกอบหนึ�งๆ ชดัเจนขึ �น วิธีการหมนุแกนปัจจยัสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 วิธี 
ใหญ่ๆ คือ 

4.3.1 การหมนุแกนแบบมมุฉาก (Orthogonal) เป็นวิธีการหมนุแกนแบบที�ให้แกน
ขององค์ประกอบหมุนจากตําแหน่งเดิมในลกัษณะตั �งฉากกันตลอดเวลาที�มีการหมุนแกนเรียกว่า
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เป็นการหมนุแกนแบบที�องค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย วิธีการหมนุแกน
แบบมมุฉากสามารถจําแนกได้ 3 วิธียอ่ย ๆ ดงันี � 

1) แบบควอร์ติแมกซ์ (Quartimax) วัตถุประสงค์ของการหมุนแบบ 
ควอร์ติแมกซ์ คือ การลดความซํ �าซ้อนเชิงตวัประกอบของตวัแปรน้อยลงที�สดุเทา่ที�จะทําได้โดย 
หมนุแกนของตวัประกอบไปในทางที�ทําให้ตวัแปรมีนํ �าหนกัสงูตอ่ตวัประกอบหนึ�ง และไม่มีหรือแทบ
จะไม่มีนํ �าหนกัตอ่ตวัประกอบนั �นๆ อีก ความสลบัซบัซ้อนเชิงตวัประกอบของตวัแปรวดัได้จาก 
ความแปรปรวนร่วมจากกําลงัสองของนํ �าหนกัของตวัประกอบของตวัแปรอตัราความแปรปรวนร่ว
วดัได้จากคา่เฉลี�ยของกําลงัสองของคา่เบี�ยงเบนจากคา่เฉลี�ย ซึ�งอตัราความแปรปรวนร่วมมากที�สดุ 
เมื�อตวัแปรตวัหนึ�งมีค่ากําลงัสองของนํ �าหนกัของตวัแปรคา่ใด ค่าหนึ�งในแถวเท่ากับ ค่าความ
ร่วมกนัและคา่ที�เหลือเป็นศนูย์ ดงันั �น คา่สงูสดุของอตัราความร่วมกนัของคา่กําลงัสองของนํ �าหนกัตั
ประกอบ คือ ความสลบัซบัซ้อนที�ง่ายที�สดุของตวัแปรนั �น 

2) แบบวาริแมกซ์ (Varimax) วิธีการนี �พยายาที�จะลดจํานวนตวัแปรที�มี
นํ �าหนกัปัจจยัมากบนแตล่ะองค์ประกอบให้เหลือน้อยที �สดุจะทําให้ได้เฉพาะตวัแปรที �ม ีค่
สมัประสิทธิในN  การรวมตวัแบบเชิงเส้นสงูหรืออีกนยัหนึ�ง ก็คือ มุ่งไปที�ความแตกต่างหรือความ
แปรปรวนของแต่ละตวัประกอบโดยพยายามทําให้ตวัประกอบแต่ละคอลมัน์แตกต่างกันให้มาก
ที�สดุซึ�งจะชว่ยให้ตีความหมายขององค์ประกอบได้ง่าย 

3) แบบอิควาแมกซ์ (Equamax) เป็นการผสมระหว่างแบบควอติกแมกซ์
และแบบวาริแมกซ์ที�ต้องการแปรความหมายทั �งปัจจยัและตวัแปร โดยเป็นการลดจํานวนทั �งจํานวน
ตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบและลดจํานวนองค์ประกอบที�ใช้อธิบายความหมายของตวัแปร 

4.3.2 การแกนแบบมมุแหลม (Oblique Rotation) เป็นวิธีการหมนุแกนแบบที�ให้
แกนขององค์ประกอบหมนุจากตําแหนง่เดมิในลกัษณะเป็นมมุแหลม และไม่ตั �งฉากกนัตลอดเวลาที�
มีการหมนุแกน โดยการหมนุแกนแบบนี �สามารถที�จะระบรุะดบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
โดยการกําหนดจํานวนองศาของมมุแหลมตั �งแต ่0 ถึง 90 องศา ถ้าต้องการให้องค์ประกอบที�ได้มี
ความสมัพนัธ์กนัสงูให้กําหนดคา่จํานวนองศาตํ�าๆ (ถ้ากําหนดเป็น 0 องศาแสดงว่าให้องค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์กันสูงสุด) แต่ถ้าต้องการให้องค์ประกอบที�จะได้ มีความสําพันธ์กันน้อยให้
กําหนดคา่จํานวนองศาสงู ๆ 

4.4  การให้ความหมายแก่องค์ประกอบ (Factor Meaning) การให้ความหมายแก่
องค์ประกอบเป็นขั �นตอนที�จะต้องกําหนดชื�อหรือให้ความหมายแก่องค์ประกอบหรือตวัแปรที�ได้โดย
พิจารณาว่าในองค์ประกอบนั �นๆ ประกอบด้วยตวัแปรอะไรบ้างที�เป็นสมาชิกอยู่แต่เนื�องจากใน
องค์ประกอบหนึ�งๆ ประกอบไปด้วยตวัแปรทกุตวัที�เป็นสมาชิก โดยมีนํ �าหนกัของการเป็นสมาชิ
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แตกตา่งกนั ดงันั �นก่อนจะให้ ความหมายแก่องค์ประกอบใดๆ ควรจะต้องพิจารณาเลือกตวัแปรที�
นา่จะเป็นสมาชิกขององค์ประกอบนั �นๆ มากที�สดุ หลงัจากนั �นจงึให้ความหมายแก่องค์ประกอบที�ได้
แตล่ะองค์ประกอบ ซึ�งขั �นตอนในการพิจารณา (ศริิชยั พงษ์วิชยั, 2544) มีดงันี � 

1) จดัตวัแปรเข้าเป็นสมาชิกองค์ประกอบเดียว เป็นขั �นตอนที�จะดําเนินการแยกตวั
แปรให้เห็นชัดว่าตัวแปรหนึ�งๆ ควรจะจัดอยู่ในกลุ่มหรือในองค์ประกอบใด โดยนําค่านํ �าหนั
องค์ประกอบ หรือสมัประสิทธิของแต่ละองค์ประกอบN  (Factor Loading) ที�ได้ล่าสุดจาการ 
หมนุแกนแล้วและเลือกเฉพาะ Factor ที�มีคา่ Eigenvalues หรือคา่ Percent of Variance สงู ตาม
ขั �นตอนการคดัเลือกองค์ประกอบแล้ว จึงพิจารณาค่านํ �าหนกัองค์ประกอบหรือสมัประสิทธิของN  
แตล่ะองค์ประกอบขององค์ประกอบทั �งหมดที�เลือกมาว่า นํ �าหนกัองค์ประกอบหรือคา่สมัประสิทธิ
ขององค์ประกอบใดมีคา่มากที�สดุหมายความว่าองค์ประกอบนั �นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรนั �นมาก
ที�สุด แสดงว่าตวัแปรนั �นๆ ควรเป็นสมาชิกขององค์ประกอบนั �นมากกว่าที�จะเป็นสมาชิกของ
องค์ประกอบอื�น 

2) เลือกตวัแปรที�มีผลสงูตอ่องค์ประกอบ จากขั �นตอนที�ผ่านมาถึงแม้จะได้ตวัแปร
ที�เป็นสมาชิกในองค์ประกอบเดียว แต่ตวัแปรบางตวัที�เข้ามาเป็นสมาชิกในองค์ประกอบอาจจะมี
นํ �าหนกั การเข้ารวมตวัหรือมีผลตอ่การอธิบายองค์ประกอบนั �นๆ ได้ตํ�า ซึ�งอาจจะกล่าวได้ว่าถึงแม้
จะไม่มีตวัแปรดงักล่าวก็สามารถให้ความหมายขององค์ประกอบได้เพียงพอแล้ว การพิจารณาจะ
พิจารณาจากคา่นํ �าหนกั หรือสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรจากตวัแบบการรวมตวัแบบเส้นตรงN  
โดยจะเลือกตวัแปรที�มีคา่สมัประสิทธิสงูซึ�N งอาจจะใช้วิธีทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถิต ิ

โดยปกติในงานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากค่านํ �าหนั
องค์ประกอบที�มีขนาดประมาณ 0.3 – 0.4 ขึ �นไปในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ�งเพียง
องค์ประกอบเดียว ซึ�งหากตวัแปรใดมีค่านํ �าหนกัองค์ประกอบมากกวา่เกณฑ์ดงักลา่วมากกวา่ 1 
องค์ประกอบ ก็จะตัดตัวแปรนั �นทิ �ง ทั �งนี �เพราะหากตัวแปรใดมีค่านํ �าหนกัองค์ประกอบมากกว่
เกณฑ์ 0.3 – 0.4 ในองค์ประกอบตา่งๆ มากกว่า 1 องค์ประกอบแล้ว แปลความหมายได้ว่า ตวัแปร
นั �นวดัได้มากกว่า 1 คณุลกัษณะ จึงไม่สามารถระบไุด้อย่างชดัเจนว่าตวัแปรตวันั �นวดัคณุลกัษณะ
ใดอยา่งแนน่อน จงึไมค่วรนําตวัแปรดงักลา่วบรรจไุว้ในองค์ประกอบใดๆ 

การใช้เกณฑ์คา่นํ �าหนกัองค์ประกอบที�มีขนาดประมาณ 0.3 – 0.4 ขึ �นไปนั �นจะใช้ได้ดีใน
งานวิจัยที�ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มาก ดังนั �น Hair (1995,หน้า 385 อ้างอิงใน ปกรณ์ 
ประจันบาน, 2553, หน้า 8-30) ได้เสนอตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Loading ที�มี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 ตอ่ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี �  
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ตาราง 1  ค่า Factor Loading ที�มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
      ในงานวิจัย 
 

ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ≥ 350 250 200 150 120 100 85 70 60 50 

Factor Loading .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 

 
3) การให้ความหมายแก่องค์ประกอบ เป็นขั �นตอนที�จะต้องให้ความหมายหรือ

กําหนดชื�อแก่แตล่ะองค์ประกอบซึ�งในขั �นตอนนี �จะต้องอาศยัประสบการณ์ในการกําหนด หรือให้ชื�อ
ที�สื�อความหมายแก่แต่ละองค์ประกอบจะทําให้ได้โดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรที�อยู่ใน
องค์ประกอบนั �นๆ  

5. ขนาดตวัอยา่งที�ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
จากข้อคดิของ Comrey และ Lee (1992) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

วา่ควรใช้ขนาดตวัอยา่งเทา่ใดถึงจะดี โดยกําหนดขอบเขตของตวัอยา่ง ดงันี � 
 

ตาราง 2 แสดงขนาดตัวอย่างความเหมาะสมของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

ขนาดตวัอยา่ง ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ 
50 แยม่าก 

100 แย ่
200 กําลงัดี 
300 ดี 
500 ดีมาก 

1,000 ดีที�สดุ 

 
6. ความหมายของคําตา่งๆ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

6.1 องค์ประกอบร่วมกนั (Common Factor) หมายถึง องค์ประกอบที�ประกอบด้วยตวั
แปร 2 ตวัขึ �นไปมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบร่วมจะอาศยัจากค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์N  หรือคา่ r องค์ประกอบที�ประกอบด้วยตวัแปรที�มีคา่ความสมัพนัธ์กนัมาก จะ
เป็นองค์ประกอบที�มีความหายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
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6.2 องค์ประกอบเฉพาะ (Specific Factor) ได้แก่ องค์ประกอบที�มีตวัแปรเพียงตวั
เดียว  

6.3 ความร่วมกนั (Communalities) หมายถึง คา่สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรหนึ�งกบัตวัแปรอื�นๆ ที�เหลือทั �งหมด มีคา่อยู่ระหว่าง 0 กบั 1 ถ้าตวัแปรใดมีคา่นี �ตํ�า ตวัแปรนั �น
จะถกูตดัออก คา่นี �ดไูด้จาก Initial Statistic หรือคา่ทแยงมมุของ Reproduced Correlation Matrix 
ความร่วมกนั  

6.4 นํ �าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบั
องค์ประกอบ ซึ�งควรมีคา่มากกว่า 0.3 (วิยะดา ตนัวฒันากลู อ้างอิงใน ยทุธ ไกรวรรณ์, 2551) ตวั
แปรใดมีนํ �าหนกัในองค์ประกอบใดมาก ควรจดัตวัแปรนั �นได้ในองค์ประกอบนั �น ในโปรแกรม SPSS 
นํ �าหนกัองค์ประกอบของแตล่ะองค์ประกอบดไูด้จากตาราง Component Matrix ก่อนการหมนุแกน
องค์ประกอบ หรือดไูด้จากเส้นทแยงมมุของแมทริกซ์ของคา่ไอเกน (Eigen Value)  

6.5 ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นค่าความผันแปรของตวัแปรทั �งหมดในแต่ละ
องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ที�ได้องค์ประกอบ
แรก จะเป็นองค์ประกอบที�แยกความผนัแปรของตวัแปรออกมาจากองค์ประกอบอื�นได้มากที�สดุ จึง
มีตวัแปรร่วมอยูม่ากที�สดุ  
 
งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 เกษร สขุเกษม (2546) ได้ทําวิจยัเรื�อง ปัจจยัด้านคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําของผู้บริหาร
โรงเรียนที�ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียน
ประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสพุรรณบรีุ  พบวา่  

ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารงานได้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยด้านความเป็นผู้ นํา
ดงัตอ่ไปนี � 

  1.  คณุลกัษณะของผู้ นํา ประกอบด้วย 
       1.1  สขุภาพ หมายถึง สภาพร่างกายที�แข็งแรง จิตใจอารมณ์ที�สมบรูณ์ ปราศจาก

โรคภยัไข้เจ็บ สามารถทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
       1.2  สติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางด้านสมอง ซึ�งพิจารณาความสามารถ

ทางด้านภาษา การคดิ การจดจํา และการวินิจฉยั 
       1.3  บคุลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะของบคุคลโดยประกอบด้วยพฤติกรรมที�แสดงออก 

ลกัษณะนิสยั อารมณ์ และสงัคม โดยแสดงออกให้บคุคลทั�วไปได้พบเห็น 
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         1.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบตังิานตามแผนที�กําหนดด้วยความมุ่งมั�น และ
ตั �งใจพิจารณาอยา่งรอบคอบเพื�อให้บรรลจุดุมุง่หมายที�วางไว้ 
         1.5  ฐานะทางสงัคม หมายถึง การวางตวัที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับของบคุคล
ทั�วไปรวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางการศกึษา 

       1.6  การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบตัิที�มีอยู่สองทางขึ �นไป โดยทางเลือก
ของวิธีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ�งทั �งในวตัถุประสงค์ขององค์กร และการสนันิษฐานเลือกเอา
วิถีทางที�ดีที�สดุ 

อาคม สมบตัิแก้ว (2542) ได้ศกึษาพฤติกรรมที�พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัด
สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา และเปรียบเทียบพฤติกรรมที�พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัเดียวกนั ที�แตกตา่งกนัด้านตําแหน่ง ประสบการณ์ในการดํา รงตําแหน่ง ผลการวิจยั
พบวา่  

1. พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
สงขลา ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนมากที�สดุเป็นลําดบัที�หนึ�งรองลงมาคือ ด้านการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการวางแผนอย่างเป็นระบบของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการทํา 
งานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนิเทศในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการกํากับ
ติดตามงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารหลกัสตูรของผู้บริหารโรงเรียน ด้านจริยธรรมและ
คณุธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสร้างขวญัและแรงจงูใจในการทํางานของผู้บริหารโรงเรียน 
และด้านความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมที�พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัสงขลาที�แตกตา่งด้านประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่ง โดยส่วนรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ข้อเสนอแนะ พฤติกรรมที�พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน มีประเด็นที�น่าสนใจ คือ ควรกําหนดนโยบาย วางแผนปฏิบตัิงาน กําหนดบทบาทหน้าที� 
วิธีทํา งานของบคุลากรในสถานศกึษาและมีกลไกในการควบคมุ กํากบั ติดตามผลการดําเนินงานที�
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ควรจดัให้คณะกรรมการวางแผนของโรงเรียน ควรวางตนให้ผู้ ร่วมงาน
รัก เกรงใจ เชื�อถือ และศรัทธาควรกระจายอํานาจให้ครู และคณะกรรมการโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกนั
บริหารโรงเรียน ควรรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานให้ผู้ เกี�ยวข้องรับทราบ ควรมี
คณะกรรมการนิเทศและจดัทําแผนการนิเทศที�ชดัเจน ควรให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้รางวลั แก่
ผู้ ร่วมงาน และปฏิบตัิกบัผู้ ร่วมงานด้วยความมีเมตตาธรรม มีคณุธรรมและจริยธรรม และให้ความ
เสมอภาคตลอดจนนํา เทคนิค วิธีการแนวคิดใหม่ ๆ มาเสนอแนะให้บคุลากรในโรงเรียนได้ปรับปรุง 
พฒันาการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพยิ�งขึ �น 
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สมพงษ์ สุนทรเศรษฐชัย (2548, หน้า 91 - 94) ได้ทําการวิจัยเรื� อง การวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดหนองคายที�สําคัญประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ซึ�งแต่ละองค์ประกอบได้กําหนดความสําคญัของตวัแปรที�สามารถอธิบายและหรือ
บรรยายลกัษณะภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาได้อยา่งเป็นรูปธรรมที�ชดัเจน ดงันี � 

1.  องค์ประกอบภาวะผู้ นําแบบผสานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  
     1)  เปิดโอกาสให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในองค์กรอย่างเท่าเทียม

กนัและใช้เหตผุล 
     2)  มีความเที�ยงตรงไม่ลําเอียง ไม่อคติ มีความมั�นคงในการบงัคบับญัชาและไม่เลือก

ปฏิบตั ิ 
     3)  ให้ความเชื�อถือไว้วางใจ ในความสามารถของเพื�อนร่วมงาน 
     4)  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาใช้ความคดิ และวินิจฉยัเลือกวิธีที�จะทํางานให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ด้วยตนเอง 
     5)  มีการปฏิบตัติอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงานอยา่งเสมอภาค 
     6)  ประชมุแลกเปลี�ยนความคดิเห็นกบัเพื�อนร่วมงานก่อนการตดัสินใจเสมอ 
     7)  ยอมรับฟังความคดิเห็นจากบคุคลอื�น 
     8)  มีความเป็นมิตรและเปิดโอกาส ให้เพื�อนร่วมงานเข้าพบได้ทกุเวลา 
     9)  เป็นทั �งผู้ นํา ผู้ให้คําแนะนําในการทํางานแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
     10)  มุง่ความต้องการและความเป็นอยูที่�ดีของเพื�อนร่วมงาน 
     11)  ปฏิบตังิานโดยคํานงึถึงความรู้สกึของเพื�อนร่วมงานและผลสมัฤทธิของงานN  
     12)  มีความห่วงใยและเอาใจใส่ และหรือช่วยเหลือทั �งเรื�องส่วนตวัและเรื�องงานต่อ

เพื�อนร่วมงาน 
     13)  เป็นบคุคลที�ให้ความสําคญัและเห็นคณุคา่ของเวลา 
     14)  วิเคราะห์พิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุล 
     15)  มีการยืดหยุน่และการปรับตวั 
     16)  ปรับปรุงการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงานอยา่งตอ่เนื�อง 
     17)  มีความซื�อสตัย์ตอ่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     18)  มุง่ผลผลิตควบคูก่ลัป์การมีสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที�ดี 
     19)  มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อื�น 
     20)  มีความมุง่มั�นตอ่ความสําเร็จของงานเป็นสําคญั 
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     21)  ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ความร่วมมือในการทํางาน สูเ่ป้าหมายและความสําเร็จ 
     22)  สามารถปรับตวัเข้าได้กบัทกุสถานการณ์ 
2.  องค์ประกอบภาวะผู้ นําแบบเผดจ็การเสรี ประกอบด้วย  
     1)  ตดัสินปัญหาตา่งๆ ในองค์กรด้วยตนเองแม้ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะไมเ่ห็นด้วย 
     2)  ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชากําหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ระบบงานตามใจ

ชอบ โดยไมคํ่านงึถึงหลกัการและกฎเกณฑ์ 
3.  องค์ประกอบภาวะผู้ นําแบบมุง่นั�นสมัฤทธิ ประกอบด้วย N  
     1)  เป็นบคุคลที�มีความเชื�อมั�นในตนเอง 
     2)  เป็นผู้ ที�ตั �งเป้าหมายในการปฏิบตังิานไว้สงู 
     3)  มีความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ 
     4)  รู้จกัตนเองและมีวตัถปุระสงค์ในการทํางาน 
     5)  มีความกระตือรือร้น 
     6)  ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์แก้ปัญหาต่างๆ ได้

เหมาะสมและทนัทว่งที 
     7)  มีความกล้าหาญและกล้าตดัสินใจ 
     8)  มีความสามารถนิเทศการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา 
     9)  เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ 
     10)  มีความสามารถใช้ความเป็นผู้ นํา ทําให้องค์การประสบความก้าวหน้า และ

บรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
     11)  ใช้กลยทุธ์ วิธีการที�หลายหลายในการปฏิบตังิาน 
     12)  บอกผู้ ใต้บงัคบับญัชาถึงสิ�งที�ควรทํา โดยทํารายละเอียดของงานที�จะมอบหมาย

ไว้อยา่งชดัเจน 
     13)  มีความสามารถใช้อํานาจแห่งความเชี�ยวชาญ และหรือความเป็นเพื�อนในการ

ปฏิบตังิานให้สําเร็จลลุว่ง 
     14)  ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ความเคารพ และเชื�อฟัง 
     15)  สามารถตดิตอ่สื�อสารกบับคุคลอื�นๆ ได้เป็นอยา่งมีและถกูต้อง 
     16)  ผู้ใต้บงัคบับญัชา และหรือบคุคลทั�วไปให้การยอมรับ 

4.  องค์ประกอบภาวะผู้ นําแบบมุง่มิตรสมัพนัธ์ ประกอบด้วย  
     1)  มีความมั�นคงทางอารมณ์ 
     2)  เป็นบคุคลที�มีอารมณ์ขนั 
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     3)  มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลทั�วไป 
     4)  มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
     5)  มีความโอบอ้อมอารีเอื �อเฟื�อเผื�อแผ ่
     6)  มีความอดทนอดกลั �น 
     7)  มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดีในทุก

สภาวการณ์ 
     8)  เป็นบคุคลที�นา่ไว้วางใจ 
     9)  ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ความเชื�อมั�นศรัทธา 
     10) สามารถตดิตอ่สื�อสารกบับคุคลอื�นๆ ได้เป็นอยา่งดีและถกูต้อง 
 กนก เพ่งจินดา (ม.ป.ป.) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้ นําที�จะทําให้องค์กรบรรลผุลสําเร็จ

ตามเป้าหมาย พบวา่ ผู้ นํามีบทบาทที�สําคญัทางด้านการบริหารงานขององค์กรในปัจจบุนั โดยผู้ นํา
จะต้องมีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสมซึ�งประกอบด้วยปัจจยั 4 ประการได้แก่ 1) ด้านความรู้ความสามารถ 
2) ด้านการยอมรับ 3) ด้านอํานาจหน้าที� 4) ด้านมนษุยสมัพนัธ์  ซึ�งลกัษณะของความเป็นผู้ นํา
ดงักล่าว จะไม่เหมือนการจัดการ ไม่สามารถแทนกันได้ มีความแตกต่างกัน ดงันั �น ผู้ นําจะต้อง
เรียนรู้หลกัการทางด้านการจดัการที�เหมาะสมและจะต้องมีลกัษณะความเป็นผู้ นําด้วย นอกจากนี �
องค์กรที�จะประสบความสําเร็จได้นั �น ผู้ นําจะต้องมีคณุลกัษณะดงันี � 1) คณุสมบตัิพิเศษ 2) แรง
บนัดาลใจ 3)  การมุ่งเป็นรายบคุล 4) การกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา รวมทั �งต้องนําหลกัของการเป็น
ผู้ นําเข้ามาชว่ยในการบริหารงาน จงึจะทําให้การปฏิบตังิานบรรลผุลตามเป้าหมาย 

สมศกัดิ ลือนาม N (2543, บทคดัย่อ) ได้ศกึษา คณุลกัษณะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครู ผู้ ทรงคุณวุฒิและประชาชนที� ไ ด้ รับแต่งตั �งเป็นกรรมการโรงเ รียน โรงเ รียน
ประถมศึกษา สงักัดสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า คณุลกัษณะผู้ นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาตามทศันะของครู ผู้ทรงคณุวฒุิและประชาชนที�ได้รับการแตง่ตั �งเป็น
กรรมการโรงเรียนประถมศกึษา ยอมรับวา่ผู้บริหารโรงเรียนมีคณุลกัษณะผู้ นํา โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้ นํา ด้านความรอบรู้เกี�ยวกับงานในหน้าที� ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
ความสามารถในการบริหารงานในระดับมาก ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนมีความต้องการ 
ผู้บริหารที�มีคณุลกัษณะเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 10 อนัดบัแรก ดงันี � มีความยตุิธรรม มีมนษุย
สัมพันธ์เข้ากับชุมชนได้ดี มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบสูง มีความรอบรู้ มีความเป็น
ประชาธิปไตย กล้าตัดสินใจ มั�นใจในตัวเอง และปฏิบัติงานด้วยความมั�นใจ มีความอดทน 
ขยนัหมั�นเพียร มีความซื�อสตัย์สจุริต 
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บุญยงค์ ใจลําปาง (2544, บทคัดย่อ)  ไ ด้ศึกษาคุณลักษณะผู้ นําของประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั �นพื �นฐานตามทศันะของครูและผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานกังานการ
ประถมศกึษา จงัหวดัเชียงราย พบว่า คณุลกัษณะผู้ นํา ของประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั �น
พื �นฐานตามทศันะของครูและผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเชียงราย ได้
ทั �งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. มุ่งการเปลี�ยนแปลง ประกอบด้วย ความรอบรู้ การเป็นผู้ มีบารมี การมีความยืดหยุ่น 
การเล็งเห็นการณ์ไกล การมีแรงดลใจ และ ความนา่ศรัทธา 

2. มุ่งเป็นผู้ ให้ ประกอบด้วย การให้การสนบัสนนุ ความร่วมมือ ความใจกว้าง การเป็นผู้
พึ�งพาได้ การมีใจเป็นธรรม และ การควบคมุตวัเอง 

3. มุ่งสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความทะเยอทะยาน ความมีอิสระ การมีจินตนาการ และ
การเป็นผู้ มีอารมณ์ดี 

4. มุ่งจริยธรรม ประกอบด้วย ความซื�อสัตย์ ความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ 
ความสามารถ การตรงไปตรงมา และ ความเป็นผู้ใหญ่ 

5. มุง่ประสานสมัพนัธ์ ประกอบด้วย ความจงรักภกัดี ความมุง่มั�น 
อจัฉรา สงัสวุรรณ. (2539, หน้า 15) กลา่ววา่ ไมว่า่ผู้ นําจะใช้รูปแบบการนําอย่างไรในการ

นําทีมงานไปสู้ เป้าหมาย ผู้ นําทกุคนควรมีคณุลกัษณะที�เป็นพื �นฐานของการเป็นผู้ นําในการทํางาน 
ดงันี � 

1. ผู้ นําทีมงานในแต่ละระดบัต้องมีทกัษะทางการบริหาร เช่น ทักษะด้านเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดความเข้าใจ ให้เหมาะสมในการ
บริหารแตล่ะระดบั เชน่ ผู้ นําทีมงานระดบัสงูต้องมีทกัษะด้านความคิดมากที�สดุ รองลงมาคือทกัษะ
ด้านมนษุยสมัพนัธ์ และทกัษะด้านเทคนิควิธีการปฏิบตังิาน เป็นต้น 

2. มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์การแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในทีมงานและ
พยายามค้นหาความต้องการของสมาชิกในทีมงาน รวมทั �งยอมรับในความแตกต่างระหว่างบคุคล
ของสมาชิกในทีมงาน 

3. มีความคิดริเริ�ม สร้างสรรค์ มุ่งพฒันาความก้าวหน้าของทีมงาน และพยายามพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ 

4. มีความสามารถในการติดต่อสื�อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื�อสารด้วยถ้อยคํา และ
การตดิตอ่สื�อสารที�ไมใ่ช้ถ้อยคํา 
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5. สามารถตดัสินใจได้อย่างมีหลกัเกณฑ์ ด้วยความเชื�อมั�นไม่ลงัเล หรือรวนเรไม่อยู่กับ
ร่องกบัรอยสามารถเป็นผู้ นําการประชมุได้ 

6. ให้การยอมรับนบัถือ และไว้วางใจสมาชิกในทีมงานอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

7. มีความสามารถในการจงูใจสมาชิก และสามารถบริหารความขดัแย้งได้ 

8. เป็นต้นแบบหรือแบบอยา่งที�ดีในการปฏิบตัติน เชน่ มีความขยนั อดทน ไมท้่อถอย 

9. มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับคําติชมจากผู้ อื�นด้วยจิตใจเป็นธรรม พร้อมที�จะปรับปรุง
ตวัเอง 

10. เป็นที�พงึพาของสมาชิกในทีมงานได้ ทั �งเรื�องงานและเรื�องสว่นตวั 

ธันยพร อ้อพงษ์ (2550, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ผล
การศึกษา พบว่า คุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานที�เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความ
ต้องการคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดบัความต้องการมากที�สุด และเมื�อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความต้องการคณุลักษณะผู้ นําด้านการบริหารงานเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ นํา คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
คณุลกัษณะด้านบคุลิกภาพ ตามลําดบั 

 จากงานวิจยัที�เกี�ยวข้องโดยสรุปจะเห็นว่าเกี�ยวข้องกับคณุลกัษณะผู้ นํา พฤติกรรมของ
ภาวะผู้ นํา และรูปแบบของภาวะผู้ นํา ที�เหมาะสมกบัสภาวการณ์ การศกึษาคณุลกัษณะภาวะผู้ นํา 
พฤตกิรรมของภาวะผู้ นํา ยงัคงมีความจําเป็นตอ่ไป องค์การทั �งหลายล้วนเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ทํา
ให้บทบาทผู้ นํา เพิ�มความซบัซ้อนและมีความสําคญัยิ�งขึ �น ผู้ นําในอนาคตจําเป็นต้องมีคณุลกัษณะ
ผู้ นํา เพิ�มขึ �นเพราะปัจจยัจากภายนอกหลายประการ สมรรถนะที�นบัวนัจะทวีความสําคญัมากขึ �น 
เช่น ความสามารถในการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถวิเคราะห์
กระบวนการ เป็นต้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษา ค้นคว้าเกี�ยวกับคุณลักษณะผู้ นํา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที�
เกี�ยวข้อง ผู้ วิจยัได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะ
ผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร และ
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นําไปสู่การนิยามศพัท์เฉพาะ ซึ�งประกอบด้วยคณุลกัษณะ 6 ด้าน และตวัแปร จํานวน 59 ตวัแปร 
ดงันี � 

1. ด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กร 
2. ด้านทกัษะการบริหารจดัการ 
3. คณุลกัษณะด้านผู้ นํา 
4. ด้านการสื�อสารและการจงูใจ 
5. ด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
6. คณุลกัษณะด้านบคุลิกภาพ 
ตวัแปร ที�ได้จากการศึกษา ค้นคว้าเกี�ยวกับคุณลักษณะผู้ นํา จากเอกสาร ตํารา และ

งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง จํานวน 59 ตวัแปร ได้แก่ การศกึษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าประชมุทาง
วิชาการ อบรม สมัมนา หรือวิธีการอื�นๆ (X1) การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองค์กร
และวิชาชีพ (X2) การแลกเปลี�ยนความคดิเห็นด้านวิชาการกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา (X3) การมีส่วนร่วม
ในการพฒันาบคุลากร (X4) การให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและ
ผู้ เกี�ยวข้อง (X5) การส่งเสริม สนบัสนนุและให้โอกาสเพื�อนร่วมงานได้พฒันาในรูปแบบตา่งๆ (X6) 
การใช้กระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กร (X7) มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ (X8) ให้โอกาส
ในการพัฒนาศกัยภาพคน (X9) ความสามารถและทักษะในการบริหารงานวิชาการ (X10) 
ความสามารถและทกัษะในการบริหารงานบคุคล (X11)  ความสามารถและทกัษะในการบริหาร 
งานงบประมาณ (X12)  ความสามารถและทกัษะในการบริหารงานบริหารทั�วไป (X13) การ
วิเคราะห์และรายงานผล (X14) ปฏิบตัิงานประสบความสําเร็จตามมาตรฐานอํานาจหน้าที� (X15) 
การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (X16) มีความรู้เชิงวิชาการ (X17) ความเชี�ยวชาญในงาน (X18) 
คณุภาพในการให้บริการ (X19) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนผู้ ใต้บงัคบับญัชา (X20) 
การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และกลุ่มคนที�หลากหลาย (X21) ทกัษะความสามารถในการบริหาร
จดัการ (X22) ทกัษะในการคิดเชิงระบบ (X23) ทกัษะในการเป็นผู้ นํา (X24) ความสามารถในการ
เป็นผู้ นําในทีม (X25) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (X26) ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ (X27) มี
แนวคิดเชิงบวก (X28) การมีวิสยัทศัน์ (X29) ความรับผิดชอบในงาน (X30) ความสามารถในการ
พูด และเขียนในโอกาสต่างๆ (X31) ความสามารถในการสื�อสารผ่านสื�อเทคโนโลยี (X32) 
ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผู้ อื�นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การสื�อสาร (X33) ทกัษะในการประสานงาน (X34) ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อื�น (X35) 
อาสางานโดยไม่หวงัผลตอบแทน (X36) การให้บริการด้วยนํ �าใจไมตรี อยา่งเทา่เทียมกนั การให้
กําลงัใจ (X37) ส่งเสริม สนบัสนนุผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิงาน (X38) ไม่ใช้อํานาจหน้าที�ใน
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การแสวงหาผลประโยชน์ (X39) ประพฤติตนตามนโยบายโดยคํานึงถึงการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิ�งแวดล้อม (X40) ความหนกัแน่น รักษาชื�อเสียงของตนเอง เพื�อนร่วมงาน ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และ
หนว่ยงาน (X41) เคารพในสิทธิและความคดิเห็นของผู้ อื�น (X42) ความรัก ความสามคัคี ในหมู่คณะ 
(X43) ความประหยดั และดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (X44) ยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลกั (X45) ความซื�อสตัย์สจุริต (X46) ความเอื �ออาทร โอบอ้อมอารี (X47) คณุธรรม
จริยธรรม (X48) จิตสํานึกโปร่งใสในการบริหารงาน (X49) จิตสํานึกของความจงรักภกัดีและความ
ผกูพนั (X50) ความมั�นคงทางอารมณ์ (X51) ความอดทนอดกลั �น (X52) ความแคล่วคล่องว่องไว 
(X53) ความมุ่งมั�นในความสําเร็จของงาน (X54) ความเชื�อมั�นในตนเอง (X55) ความน่าเชื�อถือ 
(X56) ความละเอียดรอบคอบ (X57)ความเข้าใจผู้ อื�น (X58) และความขยนัหมั�นเพียร (X59) 

กรอบแนวคดิการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางบริหาร สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร แสดงในภาพ 1 ดงันี � 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผ้นําที�พึงประสงค์ู  
      

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X7 

X6 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

X59 

คณุลกัษณะผู้ นําที�พงึประสงค์ 
ของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางบริหาร 

สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 


