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โบวี่และคณะ(Bovee, et al อ้างอิงถึงใน ณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน,2559) 
ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งกระบวนการภาวะผู้น าประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน 1) ขั้นการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อให้กลุ่มท างานหรือปฏิบัติตาม
เป้าหมาย 2) ขั้นกระตุ้นสมาชิกในองค์การให้ท างานจนบรรลุเป้าหมาย
องค์การ และ 3) ขั้นส่งอิทธิพลต่อพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและ
วัฒนธรรมองค์กร



ความหมายภาวะผู้น า

ยูคล์ (Yulk อ้างอิงถึงใน เยาวรินทร์ ยิ้มรอด,2559) ได้ให้ความหมาย ภาวะ
ผู้น า ไว้ว่า กระบวนการโดยการอาศัยการใช้อิทธิพลและการใช้อ านาจหน้าที่
โดยบุคคลเหนือผู้อื่น เพื่อเป็นการชี้แนะหรือแนะน าแนวทาง เพื่อวาง
โครงสร้างงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ่ม 
หรือองค์การ
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เบนนิส และนานัส (Bannis and Nanus, 1985) ให้ความหมายว่า ภาวะ
ผู้น า หมายถึง การมีอิทธิพลต่อการน าในทิศทาง เส้นทาง การกระท าและ
การคิด
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ณัฐนันทร์ทร เอี่ยมแทน (2559) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ไว้ว่า ภาวะผู้น าเป็น
กระบวนการใช้อิทธิพลของบุคคลที่สามรถสร้างแรงจูงใจหรือสั่งการบุคคล กลุ่มคนท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เพื่อการชี้แนะหรือน าทางเพื่อวาง
โครงสร้างงานหรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ่ม
หรือองค์การ ซึ่งภาวะผู้น าเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้สามารถ
จูงใจบุคคลอื่นให้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เป็นศิลปะของการเกลี้ยกล่อมจูงใจ 
สมาชิกของกลุ่มให้ร่วมมือการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มทั้งระหว่างผู้น า และผู้ตามและระหว่างผู้ตามด้วยกันเอง
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เยาวรินทร์ ยิ้มรอด (2559) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า
คือคุณสมบัติทางสติปัญญาความดีงาม ความรู้ความสามารถ
เป็นผู้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
ที่สามารถสร้างอิทธิพล จูงใจ หรือสั่งการให้บุคคล ให้บุคคลอื่น
เกิดความเชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลที่มีความปรารถนาจะท างาน
ให้สามารถท างานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่ม หน่วยงาน
หรือองค์การร่วมกันก าหนดไว้
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จากความหมายของภาวะผู้น าของนักวิชาการ สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า 
หมายถึง ความสามารถในการใช้อิทธิพลในการโน้มน้าว ชักชวน ให้บุคคล
อื่นในองค์การปฏิบัติตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้จน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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Integrate ค าว่าบูรณาการในความหมายทั่วไปหมายถึง การท าสิ่งที่
บกพร่องให้สมบูรณ์แบบ โดยการเพ่ิมเติม บางส่วนที่ขาดอยู่ให้สมบูรณ์
หรือการน าส่วนประกอบย่อยมารวมกันตั้งแต่สองส่วนเพ่ือท าให้เป็น
ใหญ่ของทั้งหมด ดังนั้นการบูรณาการเป็นการเชื่อมสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง
เข้ามาเป็นส่วนประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งให้มีความสมบูรณ์กลายเป็นส่วน
หนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่กว่า

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์( 2546) ความหมายการบูรณาการตรงกับ
ค าภาษาอังกฤษว่าIntegration มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
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ประเวศ วะส(ี2545) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการเป็นความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบ ต่างๆไปด้วยกัน อย่างลงตัวและอย่างสมดุล

ทิศนา แขมณี(2548) ได้ให้นิยามของการบูรณาการหมายถึงการท าให้
สมบูรณ์โดยการน าหน่วยย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์มาท าหน้าที่อย่าง
ผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองไม่ได้
แยกเป็นส่วนๆ



ความหมายบูรณาการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) การบูรณาการ(Integration) 
หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผนกระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide 
Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบรูณ์
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แดลลิ่ง (Dalling,2007) ซาเนย์ และคณะ (Sahney,Banwet, and 
KARUNES,2008) (อ้างอิงถึงใน เทื้อน ทองแก้ว,2558) กล่าวว่า การบูรณาการ 
หมายถึง การรวมเข้าด้วยกัน คือ การบริหารองค์กร ในระบบเดียวกัน ไม่แยก
องค์ประกอบออกจากกัน ดังนั้น ในระบบการบูรณาการการบริหาร เป็นระบบ
การบริหารซึ่งบูรณาการองค์ประกอบทางการบริหารเข้าด้วยกัน เข้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และพันธกิจ ผลของระบบการบริหารบูรณาการคือ การที่องค์กรใช้ระบบบริหาร
เดียวในการบริหารความหลากหลายของการปฏิบัติในองค์กร 
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แดลลิ่ง (Dalling,2007) ซาเนย์ และคณะ (Sahney,Banwet, and 
KARUNES,2008) (อ้างอิงถึงใน เทื้อน ทองแก้ว,2558) กล่าวว่า การบูรณาการ 
หมายถึง การรวมเข้าด้วยกัน คือ การบริหารองค์กร ในระบบเดียวกัน ไม่แยก
องค์ประกอบออกจากกัน ดังนั้น ในระบบการบูรณาการการบริหาร เป็นระบบ
การบริหารซึ่งบูรณาการองค์ประกอบทางการบริหารเข้าด้วยกัน เข้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และพันธกิจ ผลของระบบการบริหารบูรณาการคือ การที่องค์กรใช้ระบบบริหาร
เดียวในการบริหารความหลากหลายของการปฏิบัติในองค์กร 
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จากความหมายของค าว่าบูรณาการ สรุปได้ว่า บูรณาการ หมายถึง
การน าองค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน มาเชื่อมเพื่อรวม
องค์ประกอบย่อยๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินการ
ในองค์การส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้



(Moynihan and Ingraham, 2004 ) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ  
หมายถึงผู้น าที่ตระหนักถึงระบบการบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้เหตุผลในการน า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์การและพัฒนาระบบภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
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(Hatala and Hatala,2005 อ้างอิงถึงใน ปทุมพร เปียถนอม,2554) ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการหมายถึง
ความเป็นองค์รวมในการน าตนเองและผู้อื่น ทีส่ะท้อนถึงมุมมอง การรับรู้ ตระหนักรู้ ความรู้สึกนึกคิด และ
วิธีการตอบสนอง ส าหรับกระบวนการบูรณาการที่จะช่วยเสริมสร้างภาวะผู้น านั้นจะครอบคลุม

1) วิสัยทัศน์ที่หลากหลาย

2) องค์ประกอบ 4 ประการของเชาวน์ปัญญา (กาย ใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ)

3) การรับรู้ ตระหนักรู้ 3 ระดับ (บุคลิกภาพ ความเป็นเอกตับุคคล และความเป็นสากล)

และกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจะต้องได้รับการฝึกเกี่ยวกับการใช้พลังความสามารถ
การเสริมสร้างความส าเร็จส่วนบุคคลและระหว่างบุคคล และความส าเร็จขององค์การ ซึ่งภาวะผู้น าเชิง
บูรณาการจะครอบคลุมหลักการ ปรัชญาและองค์ความรู้ของผู้น า
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Winston and Patterson (2006) กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงบูรณาการว่า คือการที่
ผู้น าผสมผสานแนวคิด แนวปฏิบัติในการน า โดยมุ่งเน้นความส าคัญของบุคคล 
นโยบาย ระบบการท างาน ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ขององค์การ นอกจากน้ีผู้น าเชิงบูรณาการยังต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมิตร อ่อน
น้อม มีความเมตตา ตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอื่น มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความยุติธรรมปราศจากความขัดแย้ง และมีความตั้งใจในการน าเพ่ือให้เกิดผล
ตามเป้าหมายขององค์การและเพื่อให้ผู้ตามมีความผาสุข

ความหมายภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



Crosby and Kiedrowski (2007) กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงบูรณาการเป็น
พฤติกรรมของผู้น าที่จะน าองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางบวกใน 4 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับ
องค์การ และระดับสังคม เพ่ือให้เกิดความร่วมมมือในการพัฒนา หรือ
แก้ไขปัญหาขององค์การ

ความหมายภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



ปทุมพร เปียถนอม (2554) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงบูรณาการ คือความเป็นองค์รวมในการน าตนเองและผู้อื่นที่สะท้อนมุมมอง 
การรับรู้ ตะหนักรู้ ความรู้สึกนึกคิด และวิธีการตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้น าที่
น าองค์การไปสู่เป้าหมาย  โดยมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกใน 4 ระดับ คือระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระดับสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมมือในการ
พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาขององค์การ โดยผสมผสานแนวคิด แนวปฏิบัติในการน า 
และมุ่งเน้นความส าคัญของบุคคล นโยบาย และระบบการท างานให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ

ความหมายภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



จากความหมายภาวะผู้น าเชิงบูรณาการข้างต้น สรุปได้ดังนี้ ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ 
หมายถึงผู้น าที่ผสมผสานแนวคิด แนวปฏิบัติในการน า โดยมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ทางบวกใน 4 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระดับสังคมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์การ นอกจากนี้ผู้น าเชิงบูรณาการยังต้องมีคุณลักษณะที่เป็น
มิตร อ่อนน้อม มีความเมตตา ตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอื่น มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความยุติธรรมปราศจากความขัดแย้ง และมีความตั้งใจในการน าเพ่ือให้
เกิดผลตามเป้าหมายขององค์การและเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ความหมายภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ
กลางทศววรษ 1970 กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู้น าเริ่มเปลี่ยนสู่กระบวนทัศน์ภาวะผู้น าเชิง
บูรณาการ ซึ่งพยายามรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีเชิง
สถานการณ์ เพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบของผู้น าที่ดี นักวิชาการบางท่านเรียกยุคนี้ว่าเป็น “ยุค
ของทฤษฎีอ านาจและการมีอิทธิพล” เพราะนักวิจัยพยายามหาค าอธิบายว่า ท าไมผู้ตามของ
ผู้น าบางคนจึงทุ่มเทตนเองเพื่อการบรรลุผลส าเร็จขององค์การ หรือท าไมผู้น าบางคนจึง
สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตามของเขาดี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ พฤติกรรม
ต่างมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล และยังพบอีกด้วยว่า คุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามแตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วย ดังภาพแสดงองค์ประกอบ
ของทฤษฎีตามกระบวนทัศน์ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



คุณลักษณะ พฤติกรรม

สถานการณ์

ที่มา : วิโรจน์ สารรัตนะ.(2557). ภาวะผู้น า ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน.กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพย์วิสุทธิ.์

องค์ประกอบทฤษฎีตามกระบวนทัศน์ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ



แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ

Angalet และ Yukl ได้ศคกษากระบวนการทัศน์ใหม่ในเรื่องภาวะผู้น าในยุคที่ 21 พบว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงบูรณาการ เป็นกระบวนทัศน์ที่ช่วยท าให้ผู้น ามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยภาวะผู้น าเชิง
บูรณาการมีเป้าหมายผสมผสานทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัย ได้แก่ ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการน าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาใช้
ร่วมกันจะช่วยให้ผู้น าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีลักษณะภาวะ
ผู้น าเชิงบูรณาการในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และมีลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ คิด
เป็นร้อยละ 31.12 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ รูปแบบฝึกอบรมเชิงรุกเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ที่เน้นการเปลี่ยนความตั้งใจหรือหลัก
คิดโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการจัดการตนเอง เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล โดยรูปแบบดังกล่าวได้รับการประเมินว่ามี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Moos and Huder (2007) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการในโรงเรียนเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
เชิงบูรณาการโดยใช้แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดพื้นฐาน มีเป้าหมายให้บุคลากร ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
ร่วมในการบริหารร่วมกันพัฒนาให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ผู้วิจัย
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ มาก าหนดองค์ประกอบ
สามเหลี่ยมภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ได้แก่ 1)มุ้งเน้นการน าให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 2) แบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน 3)ให้ทุกฝ่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในการน า
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